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Vážení čitatelia ročenky, 
koronavírus, R - O - R, karanténa a dištančné 
vzdelávanie. To je skratkovitá  charakteristika 
školského roka 2020/21, ktorý bol pre nás 
zlomovým. Aj v našej škole sme urobili veľký krok 
vpred, keď sme o. i.  preniesli klasické školské 
vyučovanie prostredníctvom online priestoru  
do svojich domovov. Účastníkmi vzdelávania sa tak 
stali nielen naši žiaci, ale nepriamo ako vedomí  

či náhodní pozorovatelia aj ich rodičia, starí rodičia, mladší či starší 
súrodenci, ba dokonca i učitelia sami v pozíciách rodičov svojich detí. 
Nezabudnuteľný zážitok pre všetkých. Jedni sa učili novému, ďalší 
zopakovali staré, iní sa len  čudovali, krútili hlavami, obdivovali, ale našli sa 
aj takí, ktorí sa z toho tešili či naopak na to všetko hromžili. Ak by nešlo 
o vzdelanie, mohli by sme si povedať, že to bola celkom milá epizóda 
školského roku, ktorá priniesla prievan do zaužívaných metód vzdelávania 
našich učiteľov, ale aj schopností a vynachádzavosti žiakov v snahe 
prispôsobiť sa.  Presne 176 dní v režime domáceho vzdelávania fungovala 
väčšina  našich druhostupniarov. O čosi lepšie na tom boli žiaci z Podskaly 
a najmä prvostupniari, ktorí s výnimkou 1 mesiaca chodili do školy viac-
menej pravidelne. Pre nás všetkých to bol zvláštny rok, málokto 
predpokladal, že po predchádzajúcom školskom roku, keď koronavírus  
po prvýkrát zasiahol do našich životov,  budeme v školách tak veľmi 
obmedzovaní v aktivitách a činnostiach, na ktoré sme boli zvyknutí. No 
prispôsobili sme sa a snahou nás všetkých pedagogických i nepedagogických 
zamestnancov bolo, aby fungovanie školy bolo čo najbližšie potrebnej 
realite, aby našich žiakov táto netradičná situácia poznačilo čo najmenej. 
Veríme,  že sa nám to aj za pomoci rodičov podarilo a ja osobne by som   
sa aj v tejto ročenke rád poďakoval všetkým zamestnancom a rodičom 
žiakov za vzájomnú spoluprácu, ochotu, trpezlivosť  a ústretovosť v riešení 
každodenných nepredvídateľných situácií i „bežných“ školských dní.  
Prierez  týmto netradičným školským rokom Vám i tento rok ponúkame  
na stránkach školskej ročenky. Písali ju naši žiaci i učitelia  a je odzrkadlením 
doby, ktorú sme spoločne prežívali. Ak ju budete čítať po rokoch, chcem 
vyjadriť nádej, že išlo o výnimočný školský rok, ktorý sa viac neopakoval.  
Príjemné čítanie a spomínanie.  

PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ ZŠ  
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PhDr. VAĽKO Bohuslav   riaditeľ školy 
Mgr. BAKÓ Jozef   zástupca 
Mgr. DINGOVÁ Daniela   zástupkyňa 
Mgr. BIROŠOVÁ Marta   školský logopéd 
Mgr. BOCKOVÁ Michaela  triedna učiteľka 1.B 
PaedDr. BREZOVSKÁ Ružena  triedna učiteľka 1.A 
Mgr. BURÍK Vladimír   učiteľ 
BUŠOVSKÁ Ingrid   vychovávateľka 
Mgr. CPIN BRAJEROVÁ Ivana  triedna učiteľka 9.A 
Mgr. DOVALOVÁ Miriam  triedna učiteľka prípravný ročník 
Mgr. FIFFIKOVÁ Lenka   triedna učiteľka 6.D 
Mgr. FILIPOVÁ Andrea   učiteľka 
Mgr. FILIPOVÁ Mária   triedna učiteľka 2.D 
Mgr. GARČÁROVÁ Lucia  triedna učiteľka 4.B 
GELETKOVÁ Renáta   vychovávateľka 
Mgr. GLEJDUROVÁ Silvia  učiteľka 
Mgr. GONDEKOVÁ Júlia   špeciálny pedagóg 
Bc. HNÁTOVÁ Zuzana   vychovávateľka 
Mgr. JAKUBOV Ľubomír   triedny učiteľ 7.A 
JANECOVÁ Veronika   asistentka 
Mgr. JENDRÁLOVÁ Valéria  triedna učiteľka 2.A 
PhDr. KLAPÁČOVÁ Markéta  asistentka 
Mgr. KOLÁRČIKOVÁ Renáta  triedna učiteľka 2.B 
Mgr. KOMÁROVÁ Štefánia  triedna učiteľka 3.D 
KOSTELNÍKOVÁ Helena   vychovávateľka 
Mgr. KOTRASOVÁ Zuzana  triedna učiteľka 5.A 
Mgr. KOŽÍKOVÁ Andrea   triedna učiteľka 4.A 
Bc. KRAUSOVÁ Oľga   vychovávateľka 
Ing. LACUŠOVÁ Mária   triedna učiteľka 8.C 
Mgr. MACEĽUCHOVÁ Simona  triedna učiteľka 3.B 
Mgr. MAJERNIČKOVÁ Alena  triedna učiteľka 3.C 
Ing. MARCINOVÁ Monika  triedna učiteľka 8.B 
Mgr. MASLIŠ Ján   triedny učiteľ 5.D 
Mgr. MELIORISOVÁ Katarína  triedna učiteľka 4.C 
Mgr. MILANIAKOVÁ Ivana  asistentka 
Ing. MUCHA Martin   učiteľ 
Mgr. MUCHOVÁ Viera   triedna učiteľka 1.D 

Pedagogický zbor 
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Mgr. MURGÁČOVÁ Eva   triedna učiteľka 9.B 
NĚMCOVÁ Dana   vychovávateľka 
Mgr. NOVÁKOVÁ Patrícia  učiteľka 
Mgr. NOVOTTOVÁ Simona   triedna učiteľka 7.B 
Mgr. OGURČÁKOVÁ Marianna  asistentka 
OKÁLYOVÁ Kamila   triedna učiteľka 1.C 
Mgr. OLEXOVÁ Ivana   asistentka 
ORLOVSKÁ Claudia   vychovávateľka 
Mgr. POLLÁKOVÁ Martina  triedna učiteľka 5.B 
Mgr. RICHNAVSKÁ Lenka  asistentka 
Mgr. RIMSKÁ Danica   učiteľka 
Mgr. RUSNÁKOVÁ Tatiana  triedna učiteľka 6.B 
Mgr. RUTTKAYOVÁ Anna  triedna učiteľka 9.C 
Mgr. SLEZÁKOVÁ Lívia   vychovávateľka 
Mgr. SLIVA Martin   triedny učiteľ 8.A 
Mgr. SLIVOVÁ Júlia   učiteľka 
Mgr. SMIKOVÁ Jeannette  školský psychológ 
Mgr. SNOPKOVÁ Mária   triedna učiteľka 4.B 
Mgr. SOLÁKOVÁ Miriam  triedna učiteľka 3.A 
Mgr. SVATOVÁ Michaela  školský psychológ 
Mgr. ŠIMONOVÁ Jana   triedna učiteľka 7.B 
Mgr. ŠIŠKOVÁ Magdaléna  triedna učiteľka 6.C 
Mgr. ŠOLTÉSOVÁ Zuzana  učiteľka 
Mgr. TORNAYOVÁ Františka  asistentka 
Mgr. TRNOVCOVÁ Andrea  triedna učiteľka 2.C 
TURCSÁNYIOVÁ Iveta   asistentka 
Mgr. UHLIAROVÁ Valéria  vychovávateľka 
Mgr. URICHOVÁ Jana   triedna učiteľka 7.C 
Mgr. VARGOVÁ Ľudmila  špeciálny pedagóg a vých. por. 
Mgr. VOJČÍKOVÁ Zuzana  triedna učiteľka 6.A 
Mgr. VOJTUŠOVÁ Zuzana  asistentka 
Mgr. ŽUKOVSKÁ Mária   triedna učiteľka 5.C 
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Sekretariát:   MIKOLAJOVÁ Silvia 

Ekonomický úsek a PaM: SLEBODNÍKOVÁ Lenka 

 

 

Vedúca ŠJ: Ing. BREJČÁKOVÁ Katarína 

Kuchárky:  

BLAHUTOVÁ Valéria, FRIEDMANOVÁ Darina, HUTNÍKOVÁ Erika, 
NEUPAVEROVÁ Katarína, ROVDEROVÁ Svetlana, ŠTEFÁNIKOVÁ Kamila, 
VLČEKOVÁ Andrea, ZAJACOVÁ Petra 

Upratovačky:  

FORBERGEROVÁ Darina, FRIŠLOVIČOVÁ Mária, KIŠŠÁKOVÁ Alžbeta, 
KRIŠKOVÁ Iveta, LAPŠANSKÁ Lenka, MARUŠIAKOVÁ Lucia, PIŽEMOVÁ Viera 

 

Školník: SANETRIK Jaroslav 

  

Nepedagogickí zamestnanci 
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Predseda Rady rodičov:  Ing. PIATNICOVÁ Alena 

 

Rada školy – členovia: 

- rodičia detí školy:  Mgr. BEŤKOVÁ Aneta 

Ing. ĎURKOVÁ Ingrid 

JUDr. GALDONOVÁ Lucia 

Mgr. ŠIRILLOVÁ Ivana 

 

- zástupcovia zriaďovateľa: PaedDr. DEMEČKO Dávid 

Ing. GONDA Jozef 

VAIC Ľubomír 

Ing. ZÁBORSKÁ Zuzana 

 

- pedagogickí zamestnanci: Mgr. JAKUBOV Ľubomír 

Mgr. MELIORISOVÁ Katarína 

 

- nepedagogický zamestnanec: SLEBODNÍKOVÁ Lenka 
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Príspevky vytvorili jednotlivé triedy, neprešli jazykovou úpravou. 

 

 

  

Zo života tried 
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Prípravný ročník 

Triedny učiteľ: Mgr. Dovalová Miriam 

Vychovávateľka: Bc. Hnátová Zuzana 

Žiaci: Acksteinerová Bianka, Čujová Nela, Džubák Ján, Hennel Matthias, 
Kráľová Lucie, Krokkerová Karin Emma, Lesňák Adam, Podolská Paulína, 
Pollák Tomáš, Šebest Rastislav 
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Jeden z najvýznamnejších dní života každého z nás je deň, keď po 
prvýkrát prejdeme bránou školy a spoznáme nové, doposiaľ nepoznané. 
Prípravný ročník, ktorý sme navštevovali je pre deti s narušenou komuni-
kačnou schopnosťou. Začiatky v škole boli náročné, veľakrát  plné obáv, ako 
zvládneme pobyt v našej škole, ako si zvykneme na školské prostredie,  
na iné deti, na dospelých, ako budeme komunikovať... Všetci v tejto triede 
sme zvládli Prípravný ročník veľmi úspešne. Zapájali sme sa do  školských 
aktivít, prierezových dní, na vyučovacích hodinách sme vykonávali tréning 
fonema-tického uvedomovania podľa Eľkonina, cvičili neposlušné jazýčky, 
naučili  sme sa množstvo piesní, básní, rečňovaniek, neustále sme cibrili 
jemnú motoriku, aby sme boli čo najlepšie pripravení na písanie v prvom 
ročníku. Zoznámili sme sa s číslami, niektorými písmenami zo šlabikára  
a spoznávali sme okolie školy. Mesiac január priniesol niečo nečakané, 
dračica Korona mala veľmi veľkú silu a tak sme sa museli učiť z domu. S pani 
učiteľkou a spolužiakmi sme sa videli a počuli iba cez kameru. Po troch 
týždňoch online vzdelávania sme sa mohli vrátiť do školy a spoločne sme sa 
tešili, že sme to zvládli. Stále sme však museli nosiť rúška, umývať si ruky, 
dezinfikovať priestory, aby sme ochránili seba aj ostatných. Koniec  roka sme 
si užili návštevou ZOO a vybláznili sme sa aj v  zábavnom parku Alex pre deti. 
Po náročnom roku sa všetci tešíme na prázdniny a potom HURÁ PRVÁ 
TRIEDA!  
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1.A 

Triedny učiteľ: PaedDr. Brezovská Ružena 

Vychovávateľka: Mgr. Slezáková Lívia 

Žiaci: Emilly Kirsten Čač, Dominika Dobšinská, Nela Fabiánová, Viktória 
Ferencová, Adam Francisty,  Samuel Gallovič, Gréta Garajová, Liliana Gonda, 
Linzi Claire Gregoire, Nina Hricová, Ela Jarošincová, Sára Kolejová, Liliana 
Kopilecová, Matias Kozub, Anna Mačáková, Anna Neuwirthová, Richard 
Poľaško, Tony Retter, Tereza Rosenbergerová, Martin Špak, Matúš Uhliar 

V zahraničí: M.D.H. 

V našej triede sú deti s intelektovým nadaním.  
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My, natešení žiaci, sme v septembri prišli do školy, kde nás čakalo 
prvácke kráľovstvo.   

S veľkou radosťou, ale aj so zvedavosťou sme objavovali úplne nový, 
doposiaľ nepoznaný svet. Spoznávali sme tajomstvá písmeniek, číslic a svet 
dinosaurov. Riešili sme hádanky, výpustky, tajničky a rébusy. Dokonca sme 
zvládli aj náš prvý projekt – Môj obľúbený dinosaurus. Z veľkej diaľky k nám 
do triedy prišiel náš nový kamarát – lúčny koník Zippy. Počas roka sme s ním 
zažili pekné chvíle a získali mnoho cenných rád. Sme nielen šikovní prváci, 
ale vieme aj pomáhať. V decembri sme pripravili zbierku potravín pre rodiny 
v kríze.  

Po vianočných prázdninách sme však museli kvôli uzatvoreniu škôl z dôvodu 
prevencie pred šírením vírusu COVID - 19 na určité obdobie ostať doma. 
Stretávali sme sa pri on-line vyučovaní, pri ktorom sme spoznali nový rozmer 
vyučovania, ale aj ako vystupovať pred kamerou a komunikovať novým, 
doteraz nepoznaným spôsobom. Zapojili sme sa do zberu papiera  
a gaštanov. Mesiac jún nám priniesol niečo krásne a nečakané – online 
divadelné predstavenie a tvorivé dielne. Náš školský rok sme ukončili 
prezentovaním ročníkových prác. Za výborne vykonanú prácu sme si zaslúžili 
odmenu v podobe školského výletu do ZOO. 

Spolu s pani učiteľkou ďakujeme našim rodičom za veľkú pomoc pri plnení 
prváckych úloh. Učivo sme úspešne zvládli, vieme čítať, písať a počítať. 
Čarokrásny SVET PÍSMEN ja za nami a už teraz sa tešíme do 2. ročníka. 
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1.B 

Triedny učiteľ: Mgr. Bocková Michaela 

Vychovávateľka: Mgr. Uhliarová Valéria 

Žiaci: Biganič Dominika, Comba Damián, Čipkalová Anna Mária, Faltinová 
Ema, Girgová Laura, Girgová Nikola, Hovaňák Tobiáš, Hradil Tim, Jarabová 
Alexandra, Katonová Diana, Katonová Karolína, Kočiš Richard, Kotlár Štefan, 
Kováč Oliver, Melichová Bianka, Pavlík Dalibor, Pohly Richard, Rennerová 
Vanesa, Roguľa Daniel, Strmeňová Soňa, Šavelová Ema, Zaušková Emily 
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Na začiatku školského roka sme plní očakávaní vstúpili do našej 
triedy, ktorá sa nachádzala na druhom poschodí. Na školu sme si rýchlo 
zvykli. Postupne sme sa učili spoznávať písmenká a čítať metodikou 
SFUMATO, písať, počítať príklady a objavovať množstvo zaujímavostí okolo 
nás. Okrem vyučovacích predmetov nás potešili pestré aktivity školy. Zaujala 
nás návšteva ZOO, prierezové dni – Deň finančnej gramotnosti, Deň Zeme, 
triedna príprava na Vianoce, ozdobovanie stromčeka, ale aj stretávanie  
sa na záujmovom krúžku Zippyho kamaráti.  

Od Vianoc sme však museli kvôli uzatvoreniu škôl z dôvodu prevencie pred 
šírením vírusu COVID - 19 ostať doma a učili sme sa so svojimi rodičmi.  
S radosťou sme sa stretávali pri on-line vyučovaní, lebo stretávanie  
sa s kamarátmi v tom čase nebolo dovolené.  

Na konci júna sme nezabudli na výlet a autobusom sme išli do Levoče  
na turistiku. Mariánska hora bola pekným zážitkom. Spolu s pani učiteľkou 
ďakujeme našim rodičom za veľkú pomoc pri plnení prváckych úloh. 
Nezabudneme na vyučovanie s bezpečnostnými pravidlami, ktoré sme 
vzorne dodržiavali. Veríme, že v septembri sa všetci zdraví stretneme  
v druhej triede. 
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1.C 

Triedny učiteľ: Okályová Kamila 

Vychovávateľka ŠKD: Bc. Krausová Oľga 

Žiaci: Stela Baldovská, Júlia Bartková, Veronika Benešová, Diana Brziaková, 
Šimon Cetera, Denisa Demečková, Boris Duľa, Filip Gaborčík, Ján Gapčo, 
Libuša Gapčová, Tomáš Hamráček, Alex Hodák, Kristián Jaško, Jasmina 
Koleková, Adam Mišenčík, Oliver Pavlík, Vanesa Pechová, Artur Pribula, 
Emma Sabová, Matej Tokoly, Radovan Varša, Alex Zajac 

V zahraničí: Martina Makulová, Libor Mego 
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Všetci sme sa tešili na prvú triedu, na spolužiakov, nových 
kamarátov, pretože niektorí z nás nemohli chodiť kvôli pandémii COVID 19 
ani do škôlky. Čakala nás veľká trieda na poschodí, na ktorú sme si ihneď 
zvykli. Skamarátili sme sa, našli si nových kamarátov, ale hlavne, začali sme 
sa učiť. Teraz, na konci roka vieme všetci čítať, písať, počítať do 20.  

Na začiatku školského roka sme boli na cvičení v prírode. Neskôr sa však 
všetky aktivity  mimo triedneho kolektívu zrušili, nesmeli sme sa stretávať  
s inými deťmi, začali sme nosiť rúška, ktoré nám znepríjemňujú vyučovanie 
doteraz. Niektorí z nás aj ochoreli. Často bolo naše vyučovanie dištančné, 
pomocou aplikácie ZOOM,  náročné pre nás, pani učiteľku aj našich rodičov. 
Sme o jednu skúsenosť bohatší, zvládli sme to, ale najlepšie je to aj tak, keď 
sme všetci spolu. Celý rok bol s nami aj náš ZIPPY, lúčny koník, ktorý nás učil 
zvládať každodenné starosti a radosti. Pomohol nám vyriešiť veľa problé-
mov. 

Zapojili sme sa do zberu starého papiera, gaštanov a tetrapakov. Navštívili 
sme aj detské dopravné ihrisko. Ku dňu detí sme dostali darček, on-line 
divadelné predstavenie Janko Hraško. Zaujímavý zážitok. Ku koncu roka  
sa situácia trošku zlepšila, mohli sme chodiť aj na informatiku, veľa času sme 
trávili na školskom dvore.  

Aj keď bol náš prvý ročník v znamení COVIDU a boli sme ochudobnení  
o mnoho aktivít, napr. návštevu knižnice, múzea, kina, divadla, neprišla nás 
navštíviť materská škôlka, nepripravili sme našim rodičom program, prežili 
sme veľa šťastných chvíľ a sme na seba hrdí, že sme sa naučili čítať, písať  
a počítať, lebo to naozaj nebolo jednoduché. Chceme sa aj na týchto 
stránkach poďakovať našim rodičom za trpezlivosť a obrovskú pomoc.  

Končí sa náš prvý školský rok, bol ťažký, ale zaujímavý. Veľmi sme sa zmenili, 
vyrástli, zmúdreli , učili sme sa spolu žiť,  objavovať svet. Čakajú nás 
zaslúžené prázdniny, plné letných zážitkov. Ale už teraz sa tešíme  
na september, stretneme sa už ako veľkí druháci. Ešte navštívime našu 
krásnu ZOO a hurá PRÁZDNINY. 
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1.D 

Triedny učiteľ: Mgr. Muchová Viera 

Vychovávateľka ŠKD: Geletková Renáta 

 Žiaci: Timea Biacovská, Bruno Bindas, Samuel Böttcher, Radka Duždová, 
Lukáš Horváth, Sofia Jánošíková, M. K., Anna Koval, Zina Ľorková, Kamil 
Maršálek, Annamária Novysedláková, Peter Olejník, Jakub Šikola, Viktor 
Šlenker, Nikolas Tomaško, Erika Vašková, Marek Virág, Dávid Vrábeľ, 
Richard Zajac,  Jiaxuan Zhan 

V zahraničí: Andrej Baksa, Sean Horváth 
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Prvý rok vo veľkej škole je za nami. Bol zvláštny. Ako vravela pani 
učiteľka, ani ona ešte taký nezažila. Na vine bola zlá choroba. Neboli sme 
dlho v škôlke a aj náš prvý ročník bol rozkúskovaný. Učili sme sa v škole  
i doma cez Zoom a dištančne. V karanténe sme boli len raz, ale nikto z nás 
neochorel. To bolo super. Napriek všetkému sme prvú triedu zvládli  
na jedničku. Vieme čítať, písať i počítať do 20. Naučili sme sa pracovať  
s knihou, zošitom, rysovať, maľovať, robiť projekty. Spoločne sme urobili 
projekt – Korálový útes. Na Vianoce a MDD nás v škole potešili darčekmi.  
Aj keď veľa iných vecí sme robiť nemohli, zážitky máme – napr. s kamarátom 
Zippym, ktorý nám pomáhal riešiť životné situácie, boli sme na Cvičení  
v prírode, na prechádzke v meste, mali sme v škole  Deň jablka, Deň Zeme, 
Deň Multikultúrnej výchovy,  na výlete sme boli v ZOO. S ŠKD sme boli  
na Jumping, súťažili sme so ŠJ a tiež sme boli v ZOO. Celá trieda sme sa 
zapojili do olympijských aktivít – vyrobili sme pochodeň, boli sme účastníkmi 
natáčania olympijského videa, súťažili sme v športe. Nezabudli sme ani na 
Zber papiera (jeseň – 3.miesto), najlepší zberači triedy – T. Biacovská  
a S. Jánošíková, na Zber gaštanov i tetrapakov – najlepší z triedy –  
K. Maršalek. Žiak D. Vrábeľ bol Úspešným riešiteľom matematickej súťaže 
Klokanko. A hlavne našli sme si v triede i škole veľa nových kamarátov, učili 
sme sa spolunažívať v novom kolektíve. Za úspechy v prvej triede sme  
na konci roka dostali okrem prvého vysvedčenia aj medailu a diplom. 
Vyrástli sme, naučili sme sa veľa nových vecí a už teraz sa tešíme na druhú 
triedu a nové zážitky. Ďakujeme si za zvládnutie prvej triedy, ďakujeme pani 
učiteľke i rodičom za veľkú pomoc. Hurá na prázdniny! 
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2.A 

Triedny učiteľ: Mgr. Jendrálová Valéria 

Vychovávateľ: Němcová Dana 

Žiaci: Jakub Blaščák, Gregor Gardošík, Matej Hudáček, Pavol Hutník, 
Margaréta Jasečková, Veronika Kačírová, Richard Kerita, Tamara Kozáková, 
Matej Kráľ, Natália Malejčíková, Nela Molitorisová, Tomáš Novotný, Ivana 
Nuberová, Karla Mária Radović, Radka Romaňáková, Jakub Rosenberger, 
Natália Rumančíková, Sofia Smoradová, Daniel Suržin, Ivan Špak, Laura Zoe 
Vaščáková, Katarína Vitková 

V našej triede sú deti s intelektovým nadaním.  
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Smelo a plní chuti do práce sme vstúpili do II. ročníka. Naša trieda 
zostala v takej zostave v akej sme sa rozlúčili na konci školského roka . Počas 
celého roka sme sa zdokonaľovali v čítaní, vyjadrovaní, počítaní, písaní, 
tvorbe príbehov, projektov. Po prvýkrát sme sa zapojili do súťaže v prednese 
poézie a prózy. Našu triedu v tejto súťaži reprezentovali: Laura Zoe 
Vaščáková, Karla Mária Radović, Pavol Hutník. Darilo sa nám aj v riešení 
vedomostných a matematických súťaží: Klokan, Všetkovedko, Pytagoriáda. 
V súťaži Všetkovedko boli úspešní Tamara Kozáková, Jakub Rosenberger, 
Katarína Vitková, Richard Kerita, Gregor Gardošík, Tomáš Novotný.  
V matematickej Pytagoriáde 3. ročníka boli na školskom kole úspešní  Laura 
Zoe Vaščáková, Jakub Rosenberger, Gregor Gardošík, ktorí sa zároveň 
zúčastnili aj obvodného kola. Aj napriek zlej pandemickej situácii sme 
školský rok úspešne a v zdraví ukončili prezenčne. Nemali sme však možnosť 
zúčastniť sa rôznych akcií a aktivít ktoré stále obohacovali náš pobyt v škole. 
Pripravené akcie sa realizovali v obmedzenom režime alebo vôbec. Svoje 
najpútavejšie celoročné projekty – ročníkové práce predstavili na školskom 
kole Richard Kerita, Ivana Nuberová, Gregor Gardošík. Snahu o najlepší 
výkon sme naplno využili i v zbere papiera. V čase fašiangov sme si s pani 
vychovávateľkou urobili triedny Karneval. Navštívili sme aj školskú knižnicu 
a s nadšením sme poznávali, aké klenoty ukrývajú knihy. Zručnosti  
z dopravnej výchovy sme si overili na Detskom dopravnom ihrisku. Prvý 
júnový deň – Deň detí sme v škole sledovali online divadelné predstavenie 
Janko Hraško. Školský výlet sme realizovali ako prechádzku do Madaras 
parku a Alex parku kde sme sa vybláznili do sýtosti. Veríme a držíme si palce 
aby sa nám darilo i naďalej. 
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2.B 

Triedny učiteľ:  Mgr. Kolárčiková Renáta 

Vychovávateľka ŠKD: Kostelníková Helena 

 Žiaci: Bruno Bobák, Peter Gabčo, Kevin Gábor, Lara Gadušová, Valentína 
Gapčová, Šimon Girga, Sophie Hajdu, Táňa Holečková, Simona Kiniková, 
Mykola Koval, Zuzana Kovaličová, Tamara Krausová, Nina Maláková, Natália 
Olejníková, Jakub Petrík, Pavla Pružinská, Sofia Ruďaková, Matúš Salitrik, 
Andrej Slobodník, Jakub Sopko, Leone Witkovský. Po prvých septembrových 
týždňoch sa odsťahoval náš spolužiak Andrejko, do konca školského roka nás 
bolo v triede 20. 
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Po letných prázdninách oddýchnutí, zvedaví  a nedočkaví sme  
sa vrátili do školských lavíc. Tešili sme sa: Už sme druháci!  

Po predchádzajúcom školskom roku, ktorý bol ovplyvnený šírením vírusu 
COVID – 19, sme sa pustili do získavania nových vedomostí. Ešte sme 
netušili, že aj v 2. triede sa nebudeme môcť stále učiť v škole, že budeme 
musieť z dôvodu karanténnych opatrení ostať doma a dokonca budú  
na jeden mesiac zatvorené všetky školy. Znova sme zažili vyučovanie cez 
ZOOM, so spolužiakmi i pani učiteľkou sme sa videli len cez monitory 
počítačov, tablety či mobily. Chvíle v škole sme si preto vážili a usilovne  
sa učili. Podľa aktuálnych možností sme sa zapájali do organizovaných 
podujatí a súťaží. Zúčastnili sme sa cvičenia v prírode, vítali sme Mikuláša, 
zorganizovali sme si Vianočnú besiedku, páčili sa nám Dni finančnej 
gramotnosti, multikultúrnej výchovy... Zapojili sme sa do zberu gaštanov, 
papiera a tetrapakových obalov, ale i do predvianočnej zbierky potravín 
a drogérie pre ľudí v núdzi. Odoslali sme výkresy do výtvarnej súťaže 
Pomáhať a chrániť. Úspešní sme boli aj v súťažiach Všetkovedko  
a Matematický klokan. Našu triedu vzorne reprezentovali recitátorky poézie 
a prózy, ktoré boli ocenené na školskom a obvodnom kole súťaže 
Hviezdoslavov Kubín: Natália Olejníková – próza – šk. kolo 1. miesto, 
obvodné kolo 3. miesto, Tamara Krausová – próza – šk. kolo 2. miesto, 
Táňa Holečková – poézia – šk. kolo 3. miesto. 
Tešíme sa na školský výlet, ktorým sa rozlúčime s druhou triedou a užijeme 
si zaslúžené letné prázdniny.  
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2.C 

Triedny učiteľ: Mgr. Trnovcová Andrea 

Vychovávateľka ŠKD: Turcsanyiová Iveta 

Žiaci: Maximilám Bušovský, Tomáš Dačo, David Dobranský, Eliška 
Hanuščáková, Martin Hasaj, Igor Holub, Filip  Janečko, Samuel Klimuš, Nina 
Kotlárová, Patrícia Kozlovská, Anna Mária Krajňáková, Timotej Krak, Matej 
Kuruc, Jakub Mekel, Laura Zoe Olejníková, Oliver Palkovič, Denisa 
Plachetková, Rocco Raffaelo Saksa, Adam Sejut, Vanessa Suržinová, Samuel 
Šlenker, Laura Vantrobová, Kristián Zavačan 
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Do druhého ročníka sme nastúpili plní očakávania. Počas celého školského 
roka sme sa snažili čo najviac zdokonaľovať vo všetkých predmetoch:  
v čítaní, vyjadrovaní, počítaní. Zvládli sme to aj napriek pandémii  
a dištančnému vyučovaniu. Celý rok nás sprevádzal malý opičiak – Kamarát 
Edo. Zapojili sme sa do súťaží: Všetkovedko – Vanessa Suržinová, Filip 
Janečko, Matej Kuruc, ktorí zaslúžene získali titul ,,Všetkovedko“ a  Oliver 
Palkovič. Matematický Klokan – Laura Vantrobová, Vanessa Suržinová, 
Samuel Klimuš. Úspešnými riešiteľmi boli - Filip Janečko, Oliver  Palkovič, 
Maximilián Bušovský. Nepovšimnutá neostala ani súťaž v prednese poézie  
a prózy – Hviezdoslavov Kubín, na ktorej nás reprezentovali: Anna Mária 
Krajňáková a Oliver Palkovič. Zapojili sme sa do aktivít Zelenej školy – zber 
papiera a tetrapakov a do zberu gaštanov. 

Spestrením školského roka bola návšteva DDI a výlet na farmu vo Vyšnom 
Hamore, kde sme mali možnosť vidieť malé teliatka, sliepky, husy...  

Tešíme sa na prázdniny, aby sme načerpali nové sily do tretieho ročníka. 
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2.D 

Triedny učiteľ: Mgr. Filipová Mária 

Vychovávateľka: Orlovská Claudia 

Žiaci: Sára Bartková, Filip Centko, Mário Gabčo, Tomáš Horváth, Matej 
Horváth, Alex Jarabek, Noemi Jurčáková, Daniel Kaščák, Klára Kolesárová, 
Dárius Krempaský, Barbora Lochmanová, Lenka Makulová, Elena 
Maršáleková, Adrián Marušiak, Lea Omastová, Martina Polláková, Alex 
Slavkovský, Timea Šárgová, Nico Šperňák, Samuel Šurc,  Filip Vrábeľ. 

V zahraničí: Melissa Šimčová 
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Ďalší školský rok ubehol a my sme úspešne zvládli a ukončili druhý 
ročník. Hoci sme sa kvôli pandémií nezúčastnili rôznych vedomostných, 
športových či kultúrnych akcií, odnášame si hlavne nové vedomosti  
a zručnosti. Celý školský rok sme usilovne a svedomito pracovali aj napriek 
tomu, že sme museli ako malí druháci zvládnuť dištančné vyučovanie.  
O to viac sme sa tešili na školu, lebo sedieť v školských laviciach a stretávať 
sa so spolužiakmi bolo oveľa lepšie, ako sedieť doma za monitorom počítača. 

Spoločné chvíle v škole a vyučovanie sme mali spestrené o prierezové dni. 
Veľmi zaujímavá bola multikultúrna výchova, prostredníctvom ktorej sme  
sa zapojili do projektu Erazmus a vytvorili sme nádherné ilustrácie, z ktorých 
vychádzali ponaučenia. Počas roka sme sa zapájali aj do aktivít Zelenej školy 
ako bol Deň vody, jablka, mlieka, zber papiera, tetrapakov a pod.  
Z vedomostných súťaží to boli Všedkovedko, Matematický klokan. Naučili 
sme sa prednášať veľa básni, nevynechali sme ani prednes v poézie a prózy 
Hviezdoslavov Kubín.  Celý školský rok nás sprevádzal náš kamarát Opičiak 
Edo a jeho príbehy. V triede sme si vyčlenili priestor na  čitateľský kútik, 
ktorý sme využívali hlavne počas prestávok. Ak počasie dovolilo, veľa času 
sme trávili vonku na čerstvom vzduchu. Uskutočnilo sa aj Cvičenie v prírode, 
boli sme na Detskom dopravnom ihrisku, zapájali sme sa do Olympijských 
aktivít ako boli vedomostné kvízy, Virtuálna pochodeň, štafetový beh  
a Pokladovka. Aj napriek všetkým opatreniam sme v škole zažili veľa 
šťastných chvíľ. Koniec školského roka sme uzavreli výletom, upratovaním 
triedy, čistením lavíc a napokon slávnostným ukončením školského roka  
a vysvedčením, ktoré bolo hlavnou cenou za našu celoročnú snahu. A teraz: 

„Hurá na prázdniny!“ 
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3.A 

Triedna učiteľka: Mgr. Soláková Miriam 

Vychovávateľka ŠKD: Orlovská Claudia 

Žiaci: Alexia Bebjaková, Marco Beneš, Dávid Burčík, Tobias Comba, Sandra 
Danková, Tomáš Francisty, Simona Hamráková, Gregor Jasečko, Michal 
Mačák, Anton Morávek, Liliana Neuwirthová, Sofia Nováková, Adrian 
Novotný, Margaréta Pacáková, Filip Palkovič, Alica Potoková, Jakub Truhan, 
Tomáš Uhliar  

V našej triede sú deti s intelektovým nadaním.  
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Pre každého z nás bol tento rok iný. Pre niekoho pohodový, pre 
niekoho náročný. Náročné situácie nám pomáhal zvládnuť  výchovný 
program s názvom „Kamaráti Jabĺčka“, pomocou ktorého sme upevňovali 
príjemnú atmosféru a vzťahy v našom kolektíve. Počas roka sme sa aktívne 
zapájali do aktivít a podujatí, ktorých nebolo veľa. Zúčastnili sme  
sa Pytagoriády, riešili sme úlohy Logickej olympiády a Matematického 
klokana. Náš spolužiak Filip Palkovič obsadil krásne 2. miesto v okresnom 
kole Pytagoriády. V Matematickom klokanovi sa úspešným riešiteľom našej 
triedy stal Tobias Comba. 

Množstvo aktivít sme si však užili v ŠKD, ktoré nám pravidelne pripravovala 
p. PhDr. Markéta Klapáčová, ktorá zastupovala p. vychovávateľku.  
V popoludňajších hodinách sme vyrábali šarkanov,  vianočné pohľadnice,  
oblečenie z odpadového materiálu, skladali origiami, čítali knihy o prírode, 
o ľudskom tele, o zdraví, o vesmíre, mineráloch a horninách, navštívili sme 
ZOO a ALEX park. Pravidelne sme mali diskusie, ktoré sa spájali s rôznymi 
medzinárodnými dňami. Súťažili sme v rôznych súťažiach: Dobšinského 
rozprávky, Najlepší papkáč v ŠJ a Olympijské kruhy. Venovali sme sa aj 
športovaniu a pobytu na čerstvom vzduchu. Fandili sme našim hokejistom 
počas Majstrovstiev sveta a futbalistom počas Majstrovstiev Európy.  
Na školskom dvore a ihrisku sme odohrali niekoľko priateľských futbalových 
zápasov. 

Všetko to ubehlo ako voda  
a my sa už tešíme na budúci 
školský rok, ktorý by mohol 
byť bohatší na aktivity  
a súťaže. Bude nám smutno, 
pretože od nás odchádza 
náš spolužiak Marco Beneš, 
ale sme nedočkaví, pretože 
k nám majú prísť dvaja noví 
spolužiaci. 

Čakajú nás zaslúžené letné 
prázdniny, plné oddychu, 
pohody a dobrodružstiev. 

Dovidenia v septembri!  
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3.B 

Triedny učiteľ: Mgr. Maceľuchová Simona 

Vychovávateľka: Geletková Renáta 

Žiaci: Fabrizia Abrányi, Stela Barua, Nikola Bobeková, Mariusz Brutvan, Ema 
Cabalová, Vanesa Gabčová, Marcus Gabčo, Vladimír Gaborčík, Zoja 
Geletková, Zoya P. Gregoire, Michal Chromčo, Matej Kačír, Dominika 
Kellnerová, Peter Košalko, František Kotlár, Enrico Lacika, Ema Pramuková, 
Simon Solák, Šimon Stoličný, Anna Širillová, Marek Šitár, Vanesa Šurcová, 
Dominika Zacharová 
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Po letných prázdninách sme opäť zasadli do školských lavíc, ale  
už ako tretiaci. Do nášho triedneho kolektívu nám pribudol nový žiak Marcus 
Gabčo, ktorý posilnil chlapčenskú zostavu. Školský rok ubehol a my sme 
úspešne zvládli tretí ročník. Od začiatku školského roka sme sa s chuťou 
pustili do práce a tešili sa na nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti v duchu 
našej triednej témy Harry Potter. Celý tretí ročník nám robil spoločnosť náš 
nový kamarát, škrečok Jabĺčko. Pomáhal nám zvládať emócie, vzájomne  
sa počúvať, pomôcť si, riešiť problémy. Počas dištančného vzdelávania  
sa nám podarilo vytvoriť náš triedny časopis s názvom Zábava s COVID 19. 
Zapojili sme sa aj do súťaží, ako napr. Všedkovedko, Klokan a výtvarná súťaž 
Vesmír očami detí. V súťaži s názvom Ilustrácie rozprávok Pavla Dobšinského 
sa na peknom 3. mieste umiestnila Fabrizia Abrányi. V rámci projektu 
Erazmus sme spolu s triednou učiteľkou vytvorili ilustrácie multikultúrnej 
rozprávky. V mesiaci apríl sme si pripomenuli Deň Zeme. Vďaka rodičom 
sme sa zapojili do zberu papiera, mnohí aj do zberu gaštanov  
či tetrapakových obalov. Čas plynie ako voda, prišiel znova jún a koniec 
školského roka. Za dobre vykonanú prácu sme si zaslúžili odmenu  v podobe 
školského výletu do ZOO a sladkú zimnú maškrtu.  

Už teraz sa všetci tešíme na koncoročné vysvedčenie, a potom už len hurá 
na prázdniny... Tak dovidenia v štvrtom ročníku! 
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3.C 

Triedny učiteľ: Mgr. Majerničková Alena 

Vychovávateľka ŠKD: Bušovská Ingrid 

Žiaci: Teo Baláš, Patrik Bendík, Barbora Bertalanová, Olívia Catalá  Giménez, 
Zuzana Černíková, Michal Čuchran, Dominika Dirgová, Timotej Frankovič, 
Martina Gapčová, Denisa Horváthová, Ema Darja Hradilová, Lukáš Hudzík, 
Liana Korfantová, Alexandra Kozubová, Radek Lesňák, Samuel Marcinko, Ján 
Matis, Slávka Ondrejčíková, Jana Pirochová, Zuzana Puchalová, Šimon 
Sivačko, Viktória Stanková, Maroš Šarga, Michaela Šlejzáková 

V zahraničí: Tamara Martina Horváthová 
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Naším spoločným cieľom  počas roka bolo putovať, spoznávať  
a bádať po neobjavenom.  Na bádateľskej ceste nás spomalila prekážka, bol 
ňou Covid. Hoci bol jeho súčasťou celý rok, sme radi, že sme 3.ročník zvládli.  
Navštívili sme krajinu vybraných slov a ich kamarátok. Niekedy nás potrápili 
výnimky, no po čase sa z nás stali kamaráti. Vyplávali sme  loďou na záhadné 
ostrovčeky slovných druhov, ale zatiaľ naše cesty viedli k prvej skupinke,  
k ohybným slovíčkam. Prechádzky učebnicou vlastivedy nám umožnili 
spoznať našu obec, jej osobnosti, históriu a prírodné pamiatky. Slovensko sa 
muselo zmenšiť  do zošita, aby sme si ho mohli obzrieť, vedeli sa orientovať 
na mape, čo sa nám veľmi páčilo. Pri spoznávaní zvykov našich predkov  
sa nám zapáčil príchod jari – pálenie Moreny, ktorý sme si aj vyskúšali.  
Prírodoveda nám pomohla prírodu lepšie spoznať, vedieť využiť silu prírody 
a viac si ju vážiť. Krajina matematiky nám umožnila spoznať čísla do 10 000. 
Zistili sme, že násobilka je veľká pomocníčka v bežnom živote.  Využiť svoje 
vedomosti z matematiky  nám ponúkli  rôzne matematické súťaže. Viacerí 
sa zapojili aj do súťaže – Pytagoriáda, no najlepšie umiestnenie mal Radek 
Lesňák, ktorý sa v šk. kole  umiestnil  na 3. mieste a v okresnom kole na 10. 
mieste. Napriek dištančnému vzdelávaniu sme si aj tento rok potrápili svoju 
pamäť a zdokonalili sa aj v prednese.  Zorganizovali    tr. kolo Hviezdoslavov 
Kubín. Počas celého roka sme veľa čítali a spoznávali hrdinov z kníh. Naše 
školské, ale aj dištančné obdobie nám spríjemňoval  svojou spoločnosťou  
Kamarát Jabĺčko. Poradil nám, ako získať dobrého kamaráta a spoznať  
dobrého priateľa. Nebol v triede  sám ani cez víkend. Deti si ho zobrali na 
návštevu domov. Veľmi sa tešil, že môže stráviť voľný čas s deťmi a zažiť veľa 
dobrodružstiev. Aj tento rok nám 
vyučovanie spríjemnili   niektoré 
prierezové dni  zážitkového vyučovania. 
Chýbali nám hodiny telesnej výchovy  
a krúžky. V mesiacoch máj, jún sme  
sa  konečne mohli tešiť aj z pohybových 
aktivít. Koniec roka sme si užili na škol-
skom výlete v prekrásnej prírode 
Novoveskej Huty s p. učiteľkou,  
p. vychovávateľkou a v spolupráci  
s rodičmi. Tešíme sa na prázdniny, 
určite si oddýchneme a naberieme veľa 
síl do 4.ročníka.  
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3.D 

Triedny učiteľ: Mgr. Komárová Štefánia 

Vychovávateľka: Kostelníková Helena 

Žiaci:  Benjamín Biacovský, Maroš Blahut, Tadeáš Dačo, Táňa Demečková, 
Sabrina Gabčová, Dávid Gajan, Timea Gajanová, Ingrida Horváthová, Nela 
Hozzová, Matej Chabada, Michal Chabada, Bianka Kollárová, Damián 
Kristev, Tatiana Kukurová, Daniel Majerčák, Alex Mozgi, Maxim Murdžák, 
Monika Ne-upauerová, Natália Ondrejčíková, Rebeka Semanová, Janka 
Ščúrová, Sára Štepitová, Lukas Urc  

V zahraničí: Kristián Škvarka 
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Začal sa písať náš tretí rok v škole a my sme s radosťou privítali 
ďalšieho nového spolužiaka Lukasa. Obohatil nás novými úsmevnými  
a praktickými skúsenosťami z obce Mníšek nad Hnilcom. S usilovnosťou sme 
sa pustili do spoznávania nových vedomosti i zručnosti. 

Celý náš tretí rok nám robil spoločnosť nový kamarát, škrečok Jabĺčko. 
Pomáhal nám zvládať emócie, komunikovať, riešiť problémy, vyrovnať  
sa so životnými zmenami.  

Zapojili sme sa do súťaží a športových aktivít: Zber papiera a tetrapakov  
(1. miesto), Pytagoriáda (úspešný Benjamín Biacovský), Všetkovedko, 
Olympijská pochodeň a Olympijská štafeta.   

Celý rok sme sa snažili pracovať napriek častému dištančnému online 
vzdelávaniu, ktorý spôsobil COVID-19. Škola a spolužiaci nám veľmi chýbali, 
preto sme sa tešili, že sme sa mohli opäť vrátiť do našich lavíc.  

Rozhodli sme sa prežiť náš školský výlet v objatí prírody. Preskúmali sme 
Pieskovec a jeho okolie. Prešli sme 10 kilometrov a odniesli sme si dobrý 
pocit z prekrásnych  zelených lesov a spevavých vtáčikov okolo nás. 

Tento školský rok bol veľmi náročný, ale aj tak  napriek tomu ubehol veľmi 
rýchlo. Prajeme si krásne, zážitkové a zaslúžené letné prázdniny. 
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4.A 

Triedna učiteľka: Mgr. Kožíková Andre     

Vychovávateľka ŠKD: Mgr. Milaniaková Ivana 

Žiaci: Lukáš Bartko, Ema Dam, Vitalia Dirgová, Teodor Dravecký, Boris 
Dublan, Natália Hagovská, Samuel Ištvanik, Maxim Kašper, Miroslav 
Kondrát, Nina Krajňáková, Samuel Kukura, Chiara Matiašovská, Nella 
Mikolajová, Slavomír Morávek, Vanesa Novotná, Paulo Kristián Perháč, 
Ngoc Chau Pham Thanh, Matej Radovič, Henrietta Revajová, Dominik 
Rimský, Kristína Turčanová 

V našej triede sú deti s intelektovým nadaním.  
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Je koniec školského roka 2020/2021. Máme za sebou štvrtý rok  
na našej škole, ktorý je zároveň aj posledným na prvom stupni. Celý rok sme 
aktívne pracovali a získavali sme ďalšie vedomosti, zručnosti a skúsenosti. 
Zažili sme mnoho milých a zábavných okamihov, radosti a spokojnosti,  
no i nečakané situácie. Dištančné vzdelávanie nás tento rok už tak 
nezaskočilo. Online hodiny sme zvládli s väčšou ľahkosťou. Počas celého 
roka sme sa zapájali do rôznych súťaží.  Opäť sme zbierali gaštany, papier  
i tetrapaky. Naša spolužiačka Vaneska Novotná získala v zbere papiera  
2. miesto. Za celý školský rok nazbierala spolu 960 kg papiera. To, že máme 
dobré a empatické srdiečka, sme dokázali tým, že sme sa zapojili do akcie 
Pomoc pre rodiny v kríze. Svojimi hlasmi sme podporili dobré skutky našich 
rovesníkov v Detskom čine roka. Zaujímavé a poučné boli pre nás dni 
integrovaného tematického vyučovania, Mikulášska i Vianočná online 
Escape Room. V rámci školského výletu sme navštívili ZOO v Spišskej Novej 
Vsi. Počas celého roka sme pracovali na ročníkových prácach. V školskom 
kole našu triedu reprezentovali T. Dravecký s prácou Rybačka, B. Dublan  
s prácou Liečivé bylinky a S. Kukura s prácou Sopky a zemetrasenia. 28. júna 
sme s veľkou láskou pripravili bohatý kultúrny program pre naše mamičky  
a spevom, tancom i hovoreným slovom sme sa rozlúčili s prvým stupňom. 
Čakajú nás vytúžené letné prázdniny plné oddychu a dobrodružstiev.  
Tak hurá na ne! Stretneme sa v piatom ročníku. 

Naše úspechy: 

Hviezdoslavov Kubín (okresné kolo) poézia: Ch. Matiašovská  - 1. miesto.                 
Pytagoriáda P4 (školské kolo): E. Dam – 1.miesto, S. Ištvanik – 2. miesto,  
N. Ch. Pham Thanh – 3. miesto. 
Pytagoriáda P4 (okresné kolo): T. Dravecký – 1. miesto.  
Logická olympiáda (školské kolo): S. Ištvanik - 1. miesto, N. Hagovská –  
2. miesto,  N. Ch. Pham Thanh – 3. miesto, B. Dublan – 4. miesto,  
Ch. Matiašovská – 5. miesto, T. Dravecký – 6. miesto. N. Hagovská  
a S. Ištvanik – úspešní riešitelia celoslovenského kola v logickej olympiáde. 
Všetkovedko: úspešní riešitelia – L. Bartko, B. Dublan, S. Kukura,  
Ch. Ma-tiašovská, N. Ch. Pham Thanh, D. Rimský, K. Turčanová.  
Titul Všetkovedko školy získal B. Dublan – 6. miesto na Slovensku. 
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4.B 

Triedni učitelia: Mgr. Garčárová Lucia, Mgr. Snopková Mária 

Vychovávateľky:  Mgr. Uhliarová Valéria, Mgr. Tornayová Františka 

Žiaci: Marko Baldovský, Hugo Biganič, Rachel Cristea, Michael Detvai, Vivien 
Fedorčáková, Robin Frankovič, Diana Gurecká, Nina Hirošová, Nina 
Horváthová, Viktória Kniznerová, Tomáš Korba, Michal Kotlár, Šarlota 
Kotlárová, Kristián Krotký, Viktória Lochmanová, Matúš Makula, Filip Malák, 
Martin Plachetka. Alica Zoe Staňová, Diana Vašková, Ľuboš Vincze 

V zahraničí: Zuzana Gabčová, Vladimír Horvath, Viktória Kotlárová 
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2. septembra 2020 po letných prázdninách sme nastúpili  do školy 
ako štvrtáci. Začal sa  písať náš posledný rok na 1.stupni v našej škole. 
Privítali sme novú  spolužiačku Šarlotu. Od začiatku školského roka sme 
spolu s našou pani učiteľkou Luciou Garčárovou na sebe pracovali, vzdelávali 
sa, zapájali sa do rôznych aktivít a akcií, ktoré prebiehali na našej škole.  
V novembri v našej triede nastali zmeny, odišla pani učiteľka Lucka  
a prišla k nám nová pani učiteľka Mária Snopková. Privítali sme sa, zoznámili 
sme sa a pracovali sme ďalej na našom vzdelávaní. Tento školský rok bol pre 
nás chudobnejší o akcie a aktivity ako po minulé roky. Hoci sme mali 
naplánované toho veľa, čas ukázal, že iba chcieť niekedy nestačí. Pred rokom 
ako tretiakov a v decembri ako štvrtákov nás zaskočilo niečo, čo by sme  
si pred niekoľkými rokmi nedokázali ani predstaviť. Malý neviditeľný vírus, 
ktorý nám poprehadzoval životné hodnoty naruby. Cez sito našich hodnôt 
prepadlo mnoho nepotrebných vecí a zostalo len to najpodstatnejšie: 
zdravie, láska, ohľaduplnosť, sebadisciplína a ochota pomôcť. Zistili sme, aká 
je príroda dôležitá pre náš život. Prírodu jednoducho neoklameme. 
Dobehne nás. V čase karantény a izolácie nám akosi došlo, ako sme jeden 
pre druhého užitoční. Hrdinami dňa sa stali predavačky, ktoré po celý čas 
neúnavne obsluhovali svojich zákazníkov, lekári a zdravotný personál, ktorí 
liečili infikovaných pacientov, rodičia, ktorí sa stali učiteľmi, zabávačmi, 
kuchármi svojich detí v domácnosti aj napriek tomu, že mnohí z nich museli 
pritom naďalej pracovať. Počas tohto obdobia sme mali dištančné 
vzdelávanie – vzdelávanie na diaľku. Učili sme sa online cez program ZOOM. 
Mnohí žiaci zistili, že počítač nie je iba na hranie, ale že dá sa využiť  
aj na zmysluplnejšie veci a nie je to až také jednoduché, naučiť sa s ním 
pracovať. Učili sme sa doma, riešili zaujímavé úlohy, tvorili rôzne projekty. 
Napriek tomu sme sa stihli  zapojiť do rôznych aktivít a podujatí: 
Všetkovedko, Pytagoriáda, iBobor, Zber papiera a tetrapakov, a výtvarných 
súťaží. Naše úspechy: V celoslovenskej výtvarnej súťaži „Ornament očami 
Spišiakov V kategórii A Ľuboš Vincze obsadil 2. miesto, Výtvarná súťaž 
Vesmír očami detí - Michal Kotlár - 2. miesto, Ľuboš Vincze – čestné 
uznanie. Pytagoriáda P4 (školské a okresné kolo):Michael Detvai, Kristián 
Krotký (úspešní riešitelia). Všetkovedko: Michael Detvai, Kristián Krotký, 
Alica Zoe Staňová  (úspešní riešitelia).  
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4.C 

Triedny učiteľ: Mgr. Meliorisová Katarína 

Vychovávateľka: Kostelníková Helena 

Žiaci: Rozália Foxová, Emma Gabrišová, Karolína Gapčová,   Lenka Hritzová, 
Vanesa Ilenčíková, Michal Jalč, Lukáš Jesze,   Denisa  Kačírová, Sebastián      
Kaščák, Ariana Kollárová, Tomáš Kotlár,  Vinh Le Duy, Dávid Malejčík,              
Veronika Mocková, Martin Omasta, Adrii  Ostapuk, Miroslava Polláková, 
Viktor Roth, Alexandra Staniská, Karin Šmelková, Jakub Šoltés, Max Vall                                                                                                                                       

V zahraničí: P. C., K. H., I. K., E. V.    
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Tretia trieda a letné prázdniny utiekli rýchlo ako voda. Stali sa z nás 
štvrtáci.  V našej škole nastali zmeny – začali sme  nosiť rúška a dodržiavať 
opatrenia kvôli pandémii. Radosť z nástupu do štvrtého ročníka však trvala 
iba krátko. V decembri sme opäť prešli na dištančné vzdelávanie a videli sme 
sa   so spolužiakmi a pani učiteľkou len cez monitor počítača. Návrat  
do školských lavíc nastal  vo februári, pre niektorých spolužiakov až v apríli. 
Konečne, opäť medzi spolužiakmi! Učili sme sa viac, aby sme dobehli 
zameškané učivo. Hodiny telesnej výchovy prebiehali vonku. Bolo nám ľúto, 
že sme nemohli mať školu v prírode, exkurzie ani výlety. Ale ostali nám 
aspoň rôzne aktivity a súťaže, ktorých sme sa s radosťou zúčastnili. Zber 
papiera a tetrapakov, zber gaštanov, Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda, 
návšteva GUS, cvičenie v prírode, školský výlet, besiedka ku Dňu matiek  
a rozlúčka s 1. stupňom. 

Naše úspechy: Pytagoriáda P4 (školské kolo)- úspešní riešitelia: Alexandra 
Staniská, Martin Omasta, Andriij Ostapuk, Michal Jalč. P4 – (okresné kolo) 
úspešní riešitelia: Alexandra Staniská, Martin Omasta. Hviezdoslavov 
Kubín (školské kolo): Alexandra Staniská – 2. miesto. Výtvarná súťaž 
„Polícia v našom meste“- Vinh Le Duy – 1. miesto.  

Nuž...  o chvíľu budeme na  
2. stupni – piataci. Tešíme sa, 
ale  sa aj  bojíme. Máme aj 
malé obavy, čo nás tam čaká. 
Naša pani učiteľka nám bude 
veľmi chýbať. Máme ju veľmi 
radi.  

Naša pani učiteľka Katka 
je nám ako druhá matka.  
Veľmi veľa nás naučila,  
avšak  rozlúčime sa s ňou 
čochvíľa.  
Trieda naša milá! 
Ktože nás to volá? 
Druhý stupeň na nás čaká, 
na každého šikovného žiaka. 
Máme sa tešiť a či báť? 
Musíme to dokázať.     
           Alexandra Staniská  
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5.A 

 
Triedna učiteľka: Mgr. Kotrasová Zuzana 
 
Žiaci: Dorota Beťková, Alexander Galdon, Richard Geci, Hosanna Grace 
Gregoire, Jakub Hanzely, Elizabeth Hodáková, Laura Ječimová, Adam 
Kakalejčík, Karolína Karchňáková, Nella Kováčová, Ján Majerník, Šimon 
Mikuľák, Filip Nuber, Omasta Sonam, Zuzana Pavlová, Nikola Pribulová, 
Kristína Sakmáryová, Paulína Sakmáryová, Dominik Sliva, Saskia Šlenkerová, 
Natália Tökölyová, Janka Urbanová, Matúš Zempléni.  
 
V zahraničí študuje: R. K. 
 
V našej triede sú deti s intelektovým nadaním.  
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V septembri 2020 nás privítal piaty ročník so všetkým, čo k tomu 
patrí. Nové pani učiteľky, noví páni učitelia, nové učebné predmety. V škole 
sme sa však dlho neohriali, pretože epidemiologická situácia nedovoľovala 
pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania.  
Od konca októbra sme sa síce stretávali na online vyučovaní, avšak ani 
dištančné vzdelávanie nám nezabránilo navzájom sa spoznávať. Naše detské 
izby či obývačky sa stali na dlhé mesiace provizórnymi triedami, v ktorých 
sme si dennodenne sadali pred obrazovky počítačov a prostredníctvom 
chatovačiek, teamoviek, zoom rozhovorov i prostredníctvom miery 
svedomitosti postoja k práci sme odhaľovali svoje charaktery. Zo zdanlivej 
tichej rybky sa pred monitorom počítača vykľul nezastaviteľný rečník  
či zabávač triedy, za normálnych okolností z komunikatívneho spolužiaka 
zase vážny, priam hĺbavý typ študenta .  
 Myslím, že nikdy nezabudneme na školský rok 2020/2021 a na to, ako  
sa vzdelávacieho procesu dennodenne zúčastňovali aj naši domáci 
miláčikovia (škrečky, mačičky, psíky, slimáky...), ako sme sa počas zoom 
prestávok naučili variť bleskové jedlá, ako sme aktívne trávili voľný čas 
medzi jednotlivými online hodinami otužovaním, bobovaním či relaxovaním 
a nemuseli sme sa ráno náhliť na autobus, ba niekedy ani len vyzliecť  
si pyžamo. Mesiace plynuli a my sme už túžobne očakávali návrat  
do školských lavíc.  
Deň D konečne nastal, adaptačné obdobie zbehlo rýchlosťou blesku a my 
sme si opäť začali zvykať na zmenu. Učenia je síce veľa a snáď si 
fundamentálne učivo dokážeme osvojiť a utvrdiť, avšak podstatné je to,  
že sme opäť spolu, pretože priamy kontakt a komunikáciu so spolužiakmi  
s určitosťou nenahradí žiadna technika. V máji a v júni sa nám konečne 
podarilo zorganizovať spoločnú prechádzku na zmrzku i do parku, vyzdobiť 
si triedu, prezentovať ročníkové práce našich IND spolužiakov i odfotiť  
sa ako kolektív. Pred 
sebou máme ešte 
spoločný výlet a potom 
hor sa na letné 
prázdniny. Tentokrát 
bez kníh a pier,  
a verme, že najmä bez 
následkov závislosti od 
internetu. 
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5.B 

 
Triedna učiteľka: Mgr. Polláková Martina 
 
Žiaci: Jessica Bednárová, S. Č., Michal Daniška, Lenka Draguňová, Marcus 
Gabčo,  Sofia Gašparová, Lucia Holubová, Sára Holubová, František Horváth, 
Ivana Horváthová, Marcel Horváth, Boris Kolenčík, Kristína Kukurová, Karol 
Macko, Zuzana Macková, Tereza Mačupová, Laura Paulíková, A. P., M. P., 
Peter Piroch, Martin Sekerka,  Soňa Slivenská, Zuzana Šikolová, Michaela 
Tarbajová, Michaela Vikartovská, Barbora  Wagnerová, Filip Zeman 
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Nástup na druhý stupeň sme očakávali s radosťou, čo nové nás čaká, 
ale aj s obavami, ktoré vplývali z náročnejších povinností, nových učiteľov  
a väčšej zodpovednosti. 
Školský rok začal ako každý iný. Spoznali sme nových učiteľov aj nových 
spolužiakov. Začali sme si zvykať na školský režim a nové predmety. V škole 
sme boli veľmi krátko, pretože sme v polovici októbra kvôli pandémii ostali 
doma. Nastalo dištančné vzdelávanie. Každý deň sme zapli počítač a tešili 
sa, že aspoň takto môžeme byť v kontakte s kamarátmi a školským životom.  
Niektorým sa toto učenie páčilo a iným nie. Počas učenia sme písali aj rôzne 
písomky a testy. Online vyučovanie bolo realizované v aplikácii Zoom 
prostredníctvom prezentácií a pracovných listov. Učitelia nám cez dištančné 
vzdelávanie dávali aj známky. Robili sme rôzne projekty, kvízy aj zaujímavé 
úlohy. Rozvrh hodín sme mali prispôsobený tak, aby sme mohli chodiť  
aj vonku. Aj keď to bolo niekedy ťažké, poradili sme si. 
Niektorí sa nemohli zúčastniť na online vyučovaní, lebo nemali prístup  
na internet. Úlohy nám učitelia posielali cez Edupage. Aj napriek tomu,  
že sme boli doma sa niektorí žiaci zúčastnili rôznych súťaží. Na matematickej 
pytagoriáde to boli – M. P., A. P., Peter Piroch a Laura Paulíková. Na 
geografickej olympiáde sa zúčastnila Laura Paulíková a získala 1. miesto za 
5. ročník. 
Až teraz po siedmich mesiacoch sa vraciame do školy. Na tento návrat sme 
sa veľmi tešili. Bolo to aj trochu zvláštne prísť po toľkých mesiacoch do školy. 
Najprv sme mali obavy, ale časom sme si zvykli. Dúfame, že na budúci rok 
neostaneme doma. Určite by sme si nechceli zopakovať toto učenie z domu. 
5. ročník sme si až tak neužili, ale nám to nevadí, dobehneme ho v 6. triede. 
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5.C 

Triedny učiteľ: Mgr. Žukovská Mária 

Žiaci: Ondrej Bartoš, Pavol Blaščák, Daniel Catalá Giménez, Dávid Cvengroš, 
Viktória Čujová,  Emily Nina Devienne, Viktória Dobranská,  Samuel Gabčo, 
Marcel Horváth,  Adrián Kaščák,  Vanesa Kleinová, Patrícia Koleková, Andrej 
Labuda, Lenka Marušiaková, Hugo Mužík, Lenka Neupauerová, Elissa 
Pavlíková, Marína Pohlyová, Adrián Sejut, Ema Slebodníková, Sára Šitárová, 
Alexandra Šoltésová, Andrej Špičuk, Ema Tkáčová, Tatiana Varšová  

V zahraničí: Laura Gabčová, Matej Horváth, Peter Kotlár, Adrián Škvarka 
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V tomto školskom roku sme sa stali žiakmi 2. stupňa. Máme novú 
triednu učiteľku, nových učiteľov, pribudol nám jeden spolužiak. Začiatok 
roka sa začal veľmi zaujímavo. Hneď v prvý týždeň bol prierezový deň – 
Dopravná výchova. Ako triedny tím sme s použitím mapy hľadali kódy, riešili 
zaujímavé úlohy a dorazili do  cieľa našej cesty, Madaras parku, kde bolo 
vyhodnotenie súťaže. Okrem športových hier nás tam zaujali  výtvarné práce 
žiakov ZUŠ  i maľba našej spolužiačky Emy Slebodníkovej.  

  Vyučovanie v škole netrvalo dlho. Už v polovici októbra začalo 
dištančné vzdelávanie.  Vyučovalo sa cez aplikáciu Zoom. Nebolo to vždy 
jednoduché, ani pre učiteľov, ani pre nás žiakov. Veľmi rýchlo sme pochopili, 
že prezenčný výklad učiteľa je nenahraditeľný a že nám tiež chýbajú 
spolužiaci. Napriek tomu bolo potrebné zvládnuť aj tento nový spôsob 
výučby. A podarilo sa nám to!  

Distančné vzdelávanie nám spestrili prierezové dni. K nim patril aj Deň boja 
proti rasovej diskriminácii, počas ktorého sme spoločne čítali z Knihy 
multikultúrnych rozprávok – Zo sveta do sveta. Zaujala nás srbská rozprávka: 
Kto nepracuje, nech neje. Naše spolužiačky Ema Slebodníková a Vanesa 
Kleinová k nej vytvorili krásne ilustrácie. Obohatilo nás spoznanie nových 
kultúr  a tradícií okolitých národov.  

V rámci triednickej hodiny sme sa zapojili do hlasovania Detský čin roka. 
Počúvanie a čítanie príbehov o našich rovesníkoch, ktorí svojim prosociál-
nym správaním pomáhali iným, nás povzbudilo k vzájomnej pomoci.  

Po návrate do školy na nás čakala výzva, súťaž - O najkrajšiu triedu. Túžba 
skrášliť našu triedu, zaujala všetkých. A prinieslo to úspech. Cítime sa tu 
teraz lepšie, príjemnejšie. 

V školskom roku sme zaznamenali úspechy v súťaži Pytagoriáda - Lenka 
Neupauerová postúpila do okresného kola a bola úspešnou riešiteľkou.  

Prišiel aj dlho očakávaný školský výlet. Navštívili sme ZOO v našom meste, 
nahliadli do ríše zvierat. Bol to pre nás pekný zážitok. 

Teraz sa už tešíme na vytúžené prázdniny a v septembri  na 6. ročník. 
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5.D 

Triedny učiteľ: Mgr. Masliš Ján 

Žiaci: Laura Biroščáková, Nela Blašková, Benjamín Bobák, Ema Drabová, 
Timea Frišlovičová, Samuel Garčár, Alex Hangala, Tatiana Helcmanovská, 
Daniela Holubová, Viktória Horváthová, Agáta Hrebenárová, Karin 
Chromčová, Michal Jurčík, Adrián Kinik, Patrik Kotlár, Romeo Kováč, Lukáš 
Krivák, Silvio Lacika, Maddox Roderick Macala, Jonáš Matis, Adam Ogurčák, 
Jazmína Polláková, Katarína Sȕčová, Lara Tomajková, Marko Želinský.  

V zahraničí študujú: O. G., V. K., N. H. 
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Bol presne 2. september 2020 kedy sme plní zvedavosti, ale aj obáv 
vstupovali do nového školského roka. Ako piataci sme konečne postúpili  
na 2. stupeň, čakalo nás veľa zmien: nová trieda a v nej nový triedny učiteľ, 
nové predmety, nový systém učenia. Rýchlo sme si však museli zvyknúť  
na online vyučovanie, pretože „prišiel“ Covid-19. Začali sme sa učiť cez 
počítač, bolo to náročné ale zvládli sme to. Niekedy to bolo úsmevné, 
niekedy zložité. Najviac nás pobavila pani učiteľka matematiky, bola síce 
prísna, no zároveň bola s ňou sranda. Hlavne vtedy, keď napomínala 
spolužiakov – si strapatá, nevidíš cez tie vlasy, dobre že si tie nohy nedáš  
na plafón,... Pán učiteľ slovenčiny bol tiež milý, snaživý a chápavý.  

Boli sme trieda komplikovaná a teda ani náš triedny pán učiteľ to nemal 
s nami ľahké. No stále nás vedel usmerniť, poradiť. Pár mesiacov ubehlo 
a bol čas sa vrátiť do školy. Veľmi sme sa potešili, že sme sa všetci konečne 
stretli a mohli sa učiť v triede. Do druhého polroka už nenastúpila naša 
spolužiačka Laura, presťahovala sa do iného mesta.   

Zbehlo to veľmi rýchlo a prišli letné prázdniny. Na budúci rok sa neuvidím  
so svojimi spolužiakmi ani s triednym učiteľom no verím, že i napriek tomu 
sa budeme stretávať. Prajem všetkým spolužiakom do nového školského 
roka veľa úspechov. Vaša Karin. 
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6.A 

Triedny učiteľ: Mgr. Vojčíková Zuzana 

Žiaci: Max Briňarský, Tomáš Franko, Matúš Hecko, Jakub Kirňak, Adam Klein, 
Gréta Kočíková, Martin Kokoruďa, Khan An Le Duy, Ngoc Nam Adam Luong, 
Juraj Magnuševský, Martin Mlynarčík, Patrícia Nováková, Alex Szilvási,  
Nela Vaicová, Matúš Vresilovič, Kristína Waldram 

V zahraničí: H.P., K.N. 

 

V našej triede sú deti s intelektovým nadaním.  
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Po  ,,zvláštnom“ piatom ročníku sme  napätí očakávali, aký bude  náš 
šiesty školský rok na Kožuške.  Dievčenskú časť kolektívu posilnila Kristínka, 
ktorá sa do triedy vrátila po 4 rokoch. Hneď sme zistili, že jej vášňou je šport, 
presnejšie biatlon. Dlho sme sa však neohriali a na konci októbra sa naše 
vyučovanie zmenilo.  Rozvrh hodín sa upravil, prezenčné vyučovanie bolo 
nahradené dištančným. Náš režim dňa sa zmenil. Pre mnohých  
to znamenalo deliť sa so súrodencom o izbu, notebook. Občas sme museli 
napomínať členov rodiny, aby nás nerušili, nepúšťali nahlas rádio, 
nevchádzali do izby v pyžamku. So spolužiakmi a učiteľmi sme sa videli cez 
monitory, posielali úlohy, projekty, učitelia nás skúšali formou on-line 
testov. Čakali sme, že  v januári už určite nastúpime do škôl. No, nástup  
sa neuskutočnil ani vo februári, ani v marci... Až na konci apríla sme sa opäť 
stretli v triede. Vyučovanie sa začalo s istými zmenami. Necvičili sme  
v telocvični, všetky predmety sa vyučovali iba v kmeňových triedach. Hneď 
po návrate sme sa zapojili do súťaže o najkrajšiu triedu. Tú našu sme  
si zútulnili, vyzdobili  a ocitli sa medzi ocenenými triedami. Mali sme veľkú 
radosť. V škole sme si museli zvyknúť na celodenné nosenie respirátorov, 
rúšok. Ani zmenené podmienky nás neodradili od súťaží a predmetových 
olympiád. Zapojili sme sa do matematickej, dejepisnej, geografickej  
i anglickej olympiády. Najviac sa v matematických súťažiach darilo Adamovi 
Kleinovi, súťažil dokonca i kategórii pre siedmy ročník.  Naša snaha bola 
ocenená i v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín – Patrícia Nováková  
a Martin Kokoruďa. Pre pandémiu sme boli ukrátení o plavecký výcvik, 
exkurzie i výlety, ktoré nám chýbali. Na konci školského roka sme 
prezentovali aj ročníkové práce, Martin Kokoruďa, Matúš Hecko i Grétka 
Kočíková postúpili do školského kola a vzorne reprezentovali triedu. Školský 
výlet bol iba v rámci mesta, no s radosťou sme sa v ZOO hojdali, točili  
na kolotoči a napchávali sa nezdravými, no chutnými dobrotami.  A nastal 
záver roka. Opäť sa tešíme na prázdniny, no zároveň  sme zvedaví, aký bude 
ten ďalší rok Bude nás o jedného spolužiaka menej, Jakub Kirňak sa totiž 
sťahuje do Nemecka, no v kontakte určite ostaneme a Kubko nás príde 
pozrieť. Tak si želajme  teplé leto prežité v zdraví  a v septembri opäť spolu 
v laviciach! 

  



53 
 

  

6.B 

Triedny učiteľ: Mgr. Rusnáková Tatiana 

Žiaci: Jerguš Beťko, Tereza Blahutová, Joachim Cristea, Timea Detvaiová, 
Lara Dziedzinová, Samuel Havaš, Ella Holečková, Sophia Hudáková, Samuel 
Husár, Jakub Kacej, Juraj Kacej, Michaela Košlaková, Tímea Kotlárová, 
Svetozár Kraus, Enrico Luca Lorko, Nina Mičeková, Peter Damián Mulík, 
Nella Murdžáková, Adela Olejníková, Jakub Podolský, Tímea Tomajková, 
Anna Mária Tomková, Kamila Zaremčanová 

 

 

  



54 
 

„Prvým krokom na ceste k šťastiu v dištančnom vzdelávaní je silné pripojenie 
na internet.“ 

(citát žiakov 6.B triedy) 

V tomto duchu sa niesol náš špeciálny školský rok 2020/21. Prečo 
špeciálny? Naďalej sme žili v dobe pandémie. Dobe tak silnej na emócie, 
prežívanie a ťažkej na vzdelávanie. Hoci sme deti internetu a technológií, 
keď sa tieto stali našimi každodennými spoločníkmi, nebolo to vôbec 
jednoduché. Spomíname na neustále výpadky signálu, nevypnuté mikrofóny 
vo chvíli, keď sme potrebovali s kamarátom prebrať stratégiu hry, 
nestíhačky pri prezliekaní z pyžama, na naše „tajné životy“ za vypnutou 
kamerou, či dokonca na uvarené raňajky počas online hodiny. Naše „outfity“ 
sme nazvali „dole párty, hore škola“. Napriek kolísavým výkonom sme 
dokázali zabojovať a boli sme úspešní ako v matematike, tak v dejepise, 
anglickom jazyku a športe. Tancovali a maľovali sme online. Taktiež sme 
našej triednej pani učiteľke aktívne pomáhali s prácou v školskom časopise 
OKO. Po otvorení našej zelenej školy sme nezabudli prispieť do zberu 
papiera. Teraz už pevne veríme, že naše šťastie bude v novom školskom roku 
závisieť najmä od chuti do učenia a už nikdy nie od sily internetového 
signálu. A teraz konečne hurá na prázdniny ! 
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6.C 

Triedna učiteľka: Mgr. Šišková Magdaléna 

Zoznam žiakov: Gabriel Bušovský, Lucia Dodoková, Daniela Dubjelová, Sofia 
Gánovská, Adrián Kačír, Jakub Kotlár, Matej Kotlár, Tobias Kuda, Jessica 
Mária Lorincová, Šimon Majerčák, Maxim Novotta, Aleš Ogurčák, Anton 
Petra, Filip Szabó, Mariana Šarišská, Martin Šarišský, Samuel Šaršaň, Monika 
Štrbinská, Natália Vilkovská 
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Na konci minulého školského roku sme si priali, aby sme budúci celý 
školský rok prežili v škole. Naše prianie sa však žiaľ nesplnilo a pohodu 
školských dní opäť narušila zákerná choroba. V školských laviciach sme  
sa neohriali ani celé dva mesiace. Prezenčné vyučovanie sa zmenilo  
na dištančné. Celé mesiace sme pozerali iba na monitor počítača. Chýbali 
nám školské lavice, tabuľa, telocvičňa, odborné učebne..., chvíle strávené 
pri triednych či školských akciách.  A nekonečne chýbali spolužiaci, kamaráti. 
A samozrejme naši učitelia, kuchárky či upratovačky. Plne sme si uvedomili, 
že nám chýba ľudský kontakt. Učenie pri počítači nám niekedy dalo riadne 
zabrať. Zdalo sa nám, že aj úloh z niektorých predmetov sme mali veľa. Prišli 
sme na to, že výklad učiteľa v škole je nezastupiteľný, aj keď sa učitelia veľmi 
snažili, aby sa naše vedomosti a zručnosti upevňovali a rozvíjali. Na začiatku 
sa nám dištančné vyučovanie aj páčilo. Mohli sme si dlhšie pospať.  
Pri počítači sme často sedeli aj v pyžamách, na ktoré sme v rýchlosti nahodili 
nejaké oblečenie. A potajomky sme niekedy aj počas hodín jedli. Chvíle nám 
spríjemňovali Samov krtko, mačky Lucie a Daniely, psík Natálie či korytnačky 
Jessicy a Filipa. Výhodou bolo aj to, že pri písomkách sme si niekedy mohli 
aj pomôcť zošitom či učebnicou. Aj napriek takejto situácii sme sa zapájali  
aj do mimoškolskej činnosti: školské kolo dejepisnej olympiády – Sofia, 
Jessica, Tobias, Aleš, školské kolo geografickej olympiády – Tobias, 
Pytagoriáda – Anton, Tobias, IBobor – Sofia, Tobias, Pokladovka – Natália, 
Hviezdoslavov Kubín – Sofia. Koncom apríla sme konečne prišli do školy. 
Vyzdobili sme si triedu a zapojili sme sa do súťaže o najkrajšiu triedu. Neboli 
sme medzi víťazmi, ale  
s výsledkom po našej 
úprave triedy sme boli 
spokojní. Koncom roka si 
pripravíme malý školský 
mestský výlet, ak to 
okolnosti dovolia. Už teraz 
sa naň tešíme. Do budúceho 
školského roku si želáme, 
aby sme ho celý prežili 
v školských laviciach! 
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6.D 

Triedny učiteľ: Mgr. Fiffiková Lenka 

Žiaci: Alex Čipkala, Sára Frankovičová, Mário Horváth, Annamária 
Horváthová, Oliver Hozza, Viktória Janečková, Maroš Karabel, Dávid Kellner, 
Laura Kollárová, Tomáš Kotlár, Tatiana Lesňáková, Nina Mlynárová, Tereza 
Mocková, Veronika Omastová, Martin Pivovar, Timotej Ringoš, Adam Sim, 
Dávid Šárga, Sophia Tomajková   

Presťahoval sa: Erik Pešta   

V zahraničí: Daniel Klempár 
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Tento školský rok bol pre nás všetkých iný, ako tie ostatné.  
Prvé takmer dva mesiace školského roka sme ešte stihli byť prítomní v škole. 
Hneď v ten prvý týždeň sme mali branné cvičenie, v takom mierne 
upravenom štýle, keďže pandémia koronavírusu na nás číhala na každom 
kroku. Nebolo to tradičné branné cvičenie pre celú školu, ale boli sme 
rozdelení podľa ročníkov. Náš, šiesty ročník sa mal dostaviť po stanovenej 
trase na sídlisko Tarča, samozrejme úlohou bolo aj zbierať tajné indície – no 
jednu z nich skryla pani učiteľka (vedúca branného cvičenia) tak dobre, že ju 
nikto, žiadna trieda nenašla. Ale nič to nezmenilo na pekne strávenom 
dopoludní pri spoločenských hrách na čerstvom vzduchu. Následne sme  
v ďalšie dni nabehli na režim (m)učenia v šiestom ročníku. Pribudli nám  
aj nové predmety ako napr. OBN, či FYZ.  

Nestihli sme si ani poriadne zvyknúť na šiesty ročník, jeho predmety, učivo 
a učiteľov a už nás epidémia vyhnala opäť domov. Väčšinu času školského 
roka sme museli tráviť v domácom prostredí, keďže od októbra do konca 
apríla, sme mali dištančné vyučovanie za pomoci všetkých vymožeností 
techniky a internetu. Našou hlavnou platformou na vzdelávanie sa stal Zoom 
a taktiež Edupage, kde sa písalo veľa, veľa písomiek. 

S týmto online vyučovaním však ide ruka v ruke aj veľa vtipných zážitkov.  
Od mladších súrodencov vykrikujúcich v pozadí, psíkov a iných domácich 
miláčikov, ktorí sa taktiež hlasovo, či inak prejavili. No a občas nám  
aj samotní rodičia na online hodine riadne zavarili. Napokon, sa toto, pre 
mnohých utrpenie, skončilo a vrátili sme sa do školských lavíc. Poniektorí  
by však radšej boli aj naďalej doma, ale sami sme uznali, že kontakt  
so spolužiakmi a kamarátmi nám už chýbal. A možno nám už aj chýbali 
reálne tváre učiteľov, niektorých. 

Po návrate do školy sa nám ale zmenili vyučujúci MAT a GEG, keďže p. uč. 
Šimonová odišla na materskú dovolenku. Prvé tri týždne sme síce mali 
adaptačné obdobie, ale po ňom začal boj o záchranu známok, prípadne 
vylepšenie koncoročných priemerov. Keď sme si už vydýchli od učenia, 
konečne sme sa mohli tešiť na voľnejšie dni, plné spoločenských hier a iných 
aktivít, medzi ktoré patril aj triedny výlet. 
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7.A 

Triedny učiteľ: Mgr. Jakubov Ľubomír 

Žiaci: Júlia Bilpuchová, Vanessa Blaščáková, Jordan Stanislav Boiadjiev, 
Sebastián Brath, K. D., Maximilián Galdon, Mazzy Anne Gregoire, Martin 
Hlucháň, Tomáš Hošík, Nina Juríková, Barbora Karchňáková, Alexandra 
Kleščová, Miroslava Kožárová, Damián Kvasňák, Tomáš Lang, Veronika 
Langová, Marek Malejčík, Nela Nováková, Jakub Pacák, Pascal Perháč, Laura 
Petrášková, Patrik Sliva,  Andrej Širák, Michaela Špaková 

V zahraničí: A.B., Viktória Bjelončíková, L.N. 

 

V našej triede sú deti s intelektovým nadaním.  
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V septembri sme začali školský rok v škole plní očakávaní  
a vedomosťou, že máme čo dobiehať z minulého školského roka  
po dištančnom vzdelávaní. Do konca októbra bolo všetko OK. Radosť  
zo začiatku roka nám prekazila druhá vlna celosvetovej pandémie. Znova 
sme boli zavretí do-ma a chýbal nám kontakt so spolužiakmi či učiteľmi. 
Videli sme sa iba cez obrazovky a aplikácia ZOOM bola naším dennodenným 
spoločníkom.  Niektorí vravia, že im doma bolo lepšie a niektorí, že by boli 
radšej stále v škole, ale myslíme si, že každého táto dištančná výuka aspoň 
trochu zasiahla či už fyzicky alebo psychicky. Každý mal priestor na vlastnú 
realizáciu. Niekto oddychoval, iný chodil po výletoch do okolia, niekto  
sa vzdelával cez rôzne internetové video kurzy a niekto za zdokonaľoval  
v jazykoch. No všetci sme sa naučili lepšie pracovať s PC, mobilmi, tabletami 
a najmä s komunikačnými aplikáciami a soc. sieťami. Aj naši rodičia si mohli 
vyskúšať online priestor, keď triedne ZR mali tiež prostredníctvom aplikácie 
ZOOM. Ako kolektív sme exkurzie vďaka Corone neabsolvovali žiadne.  
Pani učiteľka Novottová pripravila pre celú školu ,,Mikulášku escape room“, 
kde sme z tried siedmeho ročníka skončili na prvom mieste. 

Pandémia nám nezabránila znova reprezentovať seba, triedu a školu  
aj z domu sme sa zapojili do veľkého množstva súťaži, ktoré sme riešili 
online. A v mnohých sme boli úspešní riešitelia školského a následne  
aj okresného či krajského kola. 

Po návrate do školy sme zažili adaptačné obdobie ktoré trvalo 3 týždne. 
Učenie počas tohto obdobia bolo viac hravé než obvykle. Po skončení 
adaptácie sme začali naplno využívať naše mozgové závity a tento prechod 
bol pre niektorých žiakov veľmi ťažký lebo sme cítili tlak v podobe písomiek, 
skúšania a iných testovaní. Najťažšie bolo zvyknúť si na školský režim, 
plnenie povinností, úpravu zošitov a spoliehanie sa na seba pri písomných 
prácach. Poslednom týždni sme išli na výlet – turistickú vychádzku  
k Tisícročnej kaplnke Sanssouci za poliklinikou v SNV. Bolo to veľmi 
zaujímavé miesto a mnohí tam boli prvý krát. No niektorí sa nemohli 
zúčastniť, lebo v tom čase prezentovali svoje ročníkové práce. 

Dočkali sme sa prázdnin a veríme, že ten čas využijeme na osobné stretnutia 
s kamarátmi rodinou a ostatnými ľuďmi. Uvidíme čo nás čaká v budúcom 
školskom roku. Pekné a oddychové prázdniny. 
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7.B 

Triedni učitelia:  Mgr. Šimonová Jana, Mgr. Novottová Simona 

Žiaci: Matúš Bartoš, Matúš Delej, Norbert Dragúň, Lucia Dugasová, Maroš 
Gabčo, Matej Gajan, Oliver Geletka, Daniela Holečková, Tomáš Kapsdorfer, 
Kristián Kendzior, Michaela Macalová, Kristína Mikolajová, Karolína 
Mravčáková, Marián Netik, Veronika Ofčáková, Kevin Omasta, Michal Pavol, 
Marína Pružinská, Martina Vaňová, Tamara Varšová, Kristián Vaško, Laura 
Vytykáčová. 

V zahraničí: Bibiána Cipkalová, Igor Gabčo, Kristiána Perunová. 
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Náš školský rok sa začal ako obyčajne – nástupom do školy. Hneď  
na začiatku k nám prišiel nový spolužiak Kevin Omasta. V škole sme však boli 
veľmi krátko. Okolo nás sa opäť šírila pandémia Covid-19. A tak ako minulý 
rok, i teraz sme zasadli za počítače. Na dištančnom vzdelávaní sme boli 6 
mesiacov, počas ktorých sme zažili veľa zaujímavých vecí, komplikácií  
s počítačom, zlý internet, vypnuté kamery a mikrofóny, ťažko pochopené 
učivá či trpké vstávanie z postele. Dokonca niekoľkokrát odpojilo  
aj vyučujúceho. Všetko sme napokon zvládli. 

Úspechov sme nemali až tak veľa, no i tie nás veľmi potešili a sme na našu 
triedu hrdí. V školskom kole biologickej olympiády sa zúčastnila Tamara 
Varšová a Lucia Dugasová, ktorá postúpila do okresného kola a umiestnila 
sa na 9. mieste. Fyzikálnej olympiády sa zúčastnila Lucia Dugasová a Matúš 
Delej, ktorí si vyskúšali ťažšiu oblasť fyziky. Na dejepisnej olympiáde  
sa z piatich spolužiakov našej triedy stali dve žiačky úspešnými riešiteľkami, 
a to Daniela Holečková a Karolína Mravčáková.  

Pred veľkonočnými prázdninami sme sa dozvedeli, že naša triedna  
p. učiteľka Šimonová čaká bábätko a odchádza na materskú dovolenku. 
Urobili sme jej spomienkové video a dúfame, že sme ju ním potešili. Boli sme 
však zvedaví, kto bude tým šťastlivcom, čo sa o nás bude musieť starať. 
Našou novou triednou učiteľkou sa stala p. uč. Novottová, ktorú máme 
veľmi radi.  

Keďže naša trieda zistila, že p. uč. Novottová bude mať čoskoro narodeniny, 
rozhodli sme sa urobiť jej malú oslavu. Lucka upiekla bábovku, Tamarka 
nastrihala konfety, Laura kúpila sviečky a ostatní sa pustili do výzdoby 
tabule. Konfety boli všade, v triede i na chodbe, ktoré upratoval jedine 
Norik.  P. učiteľka sa prekvapeniu veľmi potešila. 

V máji sa konala súťaž o najkrajšiu výzdobu triedy. Na výzdobe sa podieľali 
všetci, no najmä dievčatá. Umiestnili sme sa v prvej trojke a získali sme veľkú 
odmenu. 

Tento školský rok bol veľmi ťažký a aj napriek tomu väčšina učiteľov mala 
úsmev na tvári a snažili sa uľahčiť nám posledné týždne školy. Nevieme  
sa dočkať letných prázdnin a veríme, že budúci školský rok bude ešte lepší, 
no najmä, že budeme spolu a budeme zdraví. 
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7.C 

Triedna učiteľka:  Mgr. Urichová Jana 

Žiaci: Andrej Dubjel, Samuel Frančák, Natália Gabrišová, Simona 
Hadušovská, Vanda Hadušovská, Tamara Hasajová, Tereza Hasajová, Sarah 
Henzélyová, Šimon Hrebenár, Tomáš Ištvanik, Tomáš Kačír, Viktória 
Kaščáková, Klaudia Kniznerová, Marko Kotlár, Marek Krajňák, Diana 
Murdžáková, Alexander Novotta, Samuel Profant, Branislav Roth, Rastislav 
Sagalinec, Nela Štepitová, Radoslav Vikartovský, Nikola Vilkovská 
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Čas veľmi rýchlo letí a ani sme sa nenazdali a sme na konci 7. ročníka. 
Tento školský rok bol poznačený pandémiou, kvôli ktorej sme sa učili viac  
z domu ako v škole, a preto aj spoločných zážitkov bolo menej.  

Do školy sme nastúpili tradične v septembri, ale s mnohými obmedzeniami. 
Museli sme nosiť rúška, čo bolo pre nás dosť náročné. Nezvykli sme  
si na ne doteraz. Po pár týždňoch v škole sme sa rozlúčili s našou milou 
spolužiačkou Natáliou Phamovou, ktorá začala navštevovať inú základnú 
školu.  

Vyučovanie v školských laviciach koncom októbra prerušila zhoršujúca  
sa pandemická situácia. Začali sme sa učiť dištančne. Najprv to malo byť len 
na pár týždňov, ale nakoniec to bolo šesť mesiacov. Pozitívom bolo,  
že vyučovanie prebiehalo cez aplikáciu ZOOM, a tak sa aspoň trochu 
podobalo na klasické vyučovanie v škole. Mohli sme vidieť svojich 
spolužiakov a učitelia nám takto dokázali lepšie vysvetliť učivo. Výhodou 
bolo, že sme nemuseli skoro ráno vstávať a mali sme viac voľného času pre 
seba. Ten sme najčastejšie trávili v prírode na prechádzkach alebo bicykloch, 
a takto sme ju lepšie spoznávali a objavovali nepoznané krásne miesta.  
Čo nám, športovcom, ale chýbalo, boli krúžky, tréningy a športové súťaže. 
Tiež nám chýbali spoločné zážitky so spolužiakmi a viacerí z nás sa doma 
začali postupne nudiť.  

Do školy sme sa opäť vrátili koncom apríla. Bolo to trochu zvláštne. Veľa 
spolužiakov sa zmenilo, vyrástlo. Bolo to iné vidieť ich naživo. Začali sme 
adaptačným obdobím, skrášlili sme si triedu a niektoré hodiny sme trávili  
aj vonku, čo sa nám veľmi páčilo. Postupne sme nabehli na školské 
povinnosti a v škole sa obnovili súťaže a niektoré krúžky. Prišli aj naše prvé 
úspechy. Naša spolužiačka Nela Štepitová získala v prednese súťaže 
Hviezdoslavov Kubín 2. miesto v školskom kole a 3. miesto v okresnom 
kole. 

Tento školský rok bol pre mnohých z nás zložitý a o to viac bol pre nás 
vzácnejší návrat do školy. Posilnili sa naše vzájomné vzťahy a tvoríme dobrý 
kolektív. Všetci sa už veľmi tešíme na letné prázdniny a dúfame, že budúci 
školský rok budeme tráviť viac v škole ako doma. 

  



65 
 

  

8.A 

Triedny učiteľ: Mgr. Sliva Martin 

Žiaci: Matej Boroš, Carlota Sofia da Cruz, Jerguš Dunčko, Matúš Holotňák, 
Barbora Ištvaniková, Aneta Krčmárová, Adela Leibiczerová, Simon Ľorko, 
Oliver Novák, Lenka Nováková, Martin Sakmáry, Sophia Šlenkerová, Kang Le 
Zheng 

V zahraničí: Aleš Michálek 

 

V našej triede sú deti s intelektovým nadaním.  

 

 

  



66 
 

Keď sme v septembri nastúpili do školy, nikto z nás netušil, že tento 
rok bude pre každého z nás skúškou ohňom. Začalo sa to, keď ochorel náš 
pán učiteľ triedny. Celá naša trieda sa dostala do karantény už 19. októbra, 
týždeň pred uzatvorením celej školy. Začalo sa dištančné vyučovanie. To bol 
začiatok skúšky nervov rodičov, učiteľov i kvality internetového pripojenia  
v našich domácnostiach i v škole. Napriek ťažkostiam sa nám darilo získavať 
nové vedomosti, plniť úlohy zadané učiteľmi a zostať v kontakte  
i so spolužiakmi a kamarátmi. Aj na diaľku sme sa zapájali do súťaží,  
v ktorých sme boli úspešní. V okresnom kole Dejepisnej olympiády bola 
úspešnou riešiteľkou Carlota da Cruz. V okresnom kole Matematickej 
olympiády získal 2. miesto Matej Boroš. Lenka Nováková bola úspešná 
hneď v niekoľkých súťažiach: získala 2. miesto v okresnom kole 
Pytagoriády, 4. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády a bola 
dokonca 15. na Slovensku v riešení Logickej olympiády. Zapojili sme  
sa i do recitačných súťaží. Carlota da Cruz získala 1. miesto v okresnom kole 
prednesovej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Viacerí z nás sú zdatní športovci. 
Dievčatá i chlapci sú členmi rôznych športových klubov, viacerí hrajú aktívne 
basketbal. Zapojili sme sa teda i do Olympijského kvízu a v tejto aktivite sme 
boli najaktívnejší v škole. Tesne pred Veľkou nocou sme absolvovali besedu 
s greenfluencerkou Natáliou Pažickou, ktorá sa venuje najmä módnemu 
priemyslu a zneužívaniu ľudskej práce pri výrobe oblečenia. Dozvedeli sme 
sa o ťažkom živote ľudí z chudobných krajín pracujúcich pri výrobe tzv. fast 
fashion. V apríli sa pandemická situácia začala postupne zlepšovať a my sme 
sa konečne mohli vrátiť do školských lavíc. Stalo sa tak 19. apríla. Po nástupe 
sme absolvovali 3 adaptačné týždne, počas ktorých sme si znovu zvykali  
na pravidelný školský režim a rozprávali sme sa o prežitých mesiacoch  
i plánoch do konca školského roka. Potom prišlo niekoľko týždňov 
opakovania a previerok. Tento školský rok bol celý zvláštny. Život v triede 
sme si veľmi neužili. Chýbajú nám regionálne exkurzie, akcie pre triedy IND 
organizované školou, tradičná vianočná rozlúčka i chatovačka, ktorú sme 
nemohli absolvovať pre protipandemické opatrenia. Preto veríme,  
že v budúcom roku sa všetko vráti do normálnych koľají a my si užijeme 
školský rok so všetkými radosťami aj strasťami, hodinami aj prestávkami,  
s exkurziami, výletmi a súťažami. Čaká nás Testovanie 9 aj prijímačky  
na strednú školu. Toto všetko však až po letných prázdninách, na ktoré sa už 
všetci veľmi tešíme. Dovidenia v septembri! 
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8.B 

Triedna učiteľka: Ing. Marcinová Monika 

Žiaci: Karolína Brateková, Pavol Helcmanovský, Karin Horváthová, Lea 
Horváthová, Judita Jánošíková, Viktória Kačírová, Dominik Kalna, Sára 
Kleinová, Blanka Klempárová, Patrícia Kotlárová, Denisa Kurillová, Lucia 
Lesňáková, Daniel Pollák, Alexandra Ščúrová, Alexa Zobolová  

V zahraničí: Ján Bakoš, Sára Janecová 
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Tento školský rok 2020/2021 bol pre nás niečím novým  
a nepoznaným. Veľa času sme v škole nepobudli. Od 19. októbra sme sa opäť 
začali vzdelávať dištančne. Na začiatku bolo náročné naučiť sa pracovať  
s EduPage a vydržať sedieť celé doobedie pred notebookom. Aj učiť sa bolo 
ťažšie a nie všetko sme dobre pochopili. Naučili sme sa však väčšej 
samostatnosti. Na druhej strane  sme si užívali výhody domáceho pohodlia, 
ale čoskoro nám začali chýbať kamaráti, školské súťaže, krúžky a spoločné 
školské aktivity. 

Tak trocha s obavami sme sa vrátili do školy v polovici apríla. Boli sme radi, 
že sa znova vidíme a môžeme byť spolu, rozprávať sa, zabávať sa a smiať, 
hlavne cez prestávky. Ako kolektív sme boli oproti minulému roku omnoho 
silnejší. Napriek silnej prevahe dievčat sme stále držali spolu. Možno, alebo 
napriek online vyučovaniu. Veľmi sa nám páčili aktivity s učiteľmi počas 
adaptačných týždňov. Trávili sme viac času vonku a na literatúre sme 
poriadne zmokli. Obľúbili sme si novú, veľmi milú pani psychologičku, 
ochotnú pomôcť, ak nás niečo trápi. Posledné týždne v škole boli náročné. 
Aj napriek písomkám a skúšaniu sme boli radi, že sme v škole spolu a užívali 
si spoločné chvíle. 

Teraz sa tešíme na letné prázdniny a dúfame, že v septembri sa stretneme  
v škole.  
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8.C 

Triedna učiteľka: Ing. Lacušová Mária 

Žiaci: Tobias Friedmanský, Maroš Gabčo, Ema Jasenčáková, Dominik Komár, 
Zoja Koršalová, M. K., Jadranka Kováčová, Andrej Krempaský, Adrián Kukoľ, 
Viktória Makulová, Viktória Makulová, Alexandra Mrovčáková, Vanesa 
Neuvirthová, Jakub Rusina, Martin Sliva, Marián Smorada, Adrián Vaľko, 
Viktor Zajac 

V zahraničí: Matúš Horváth  
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A už sme ôsmaci    

Všetci sme sa už v septembri  tešili, že znova zasadneme do školských lavíc. 
Zoznámili sme sa s novým predmetom Jazykový sprievodca. Pani učitelia nás 
prekvapili branným  cvičením, ktoré sme si poriadne užili a máme kopec 
zážitkov, na ktoré tak skoro nezabudneme. Dostali sme možnosť pracovať  
v PEER aktivistoch. Prihlásili sa dvaja žiaci Martin a Dominik. Náš spolužiak 
Martin si túto aktivitu obľúbil, navštevuje ju pravidelne a zdieľa ju  
s rovesníkmi, ale aj mladšími spolužiakmi našej školy. Potom nás však 
prepadol Covid. Museli sme odísť domov, rozlúčiť sa so spolužiakmi  
a učiteľmi a dúfať, že to čím skôr prejde. Nebolo to jednoduché, ale toto 
náročné obdobie nám prinieslo aj veľa dobrého, len musíme objaviť, uchopiť 
nové a vyzdvihnúť sa nad to ťažké. Práve to bola jediná cesta, ako dať 
pandémii a všetkému s ňou spojenému zmysel. Počas dištančného 
vzdelávania sme sa snažili zapájať do aktivít. Jednou z nich bol aj Detský čin 
roka. Na triednických hodinách sme si čítali príbehy s triednou učiteľkou. 
Zapojili sme sa aj do Dňa multikultúrnej výchovy. Našou úlohou bolo prečítať 
rozprávku  podľa pripravenej osnovy. Zhostili sme sa tejto činnosti  všetci  
a niektoré práce nás reprezentujú aj na web stránke. Vznikli aj vtipné 
príhody, keď si niekto nevypol mikrofón a ušlo nejaké to slovo. Niekedy sme 
zapli kameru so svojím ospalým úsmevom. Chýbali nám aj opakujúce sa  
„srandičky“ zo školských lavíc. Ako čas letel, začala nám chýbať socializácia, 
vzďaľovalo nás to od ľudí, ktorých máme radi, ale aj od cieľov, ktoré sme 
chceli dosiahnuť. Mali sme viac času pre seba. Niekedy sme si - nie vždy 
všetci - zodpovedne plnili svoje úlohy. Po dlhšom čase sme sa vrátili do školy 
a začali sa venovať škole. Zapojili sme sa do súťaže o najkrajšiu výzdobu 
triedy. Naša Zojka sa zúčastnila atletického sústredenia. Do školy sme  

sa vrátili, ale stále nám 
chýba Dominik, ktorého 
máme radi. Opravujeme 
si  známky a tešíme sa,  
že sme spolu, hoci sme 
boli aj v karanténe. Čaká 
nás koncoročný výlet, 
tešíme sa naň. Chceme 
zostať spolu a byť zdraví  
v novom školskom roku. 
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9.A 

Triedna učiteľka:  Mgr. Cpin Brajerová Ivana 

Žiaci:  Bibiána Birošová, Laura Brathová, Maximiliána Ferencová, Eliza Stowe 
Gregoire, Tomáš Jakubec, Petra Jendrálová, Tamara Kondrátová, Sára 
Lesňáková, Simona Thao Van Luong, Lenka Palušáková, Šimon Širilla, Laura 
Vaicová, Tomáš Vitko, Sheng Zheng 

V zahraničí: Sára Mária Hollaarová 

 

V našej triede sú deti s intelektovým nadaním.  
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Tento školský rok bol iný ako ostatné. Aj keď' sme v septembri  
po dlhom čase konečne zasadli do školských lavíc, vydržali sme v nich len 
krátko a v októbri sme opäť nastúpili na dištančné vzdelávanie.  

Nastal čas opäť využiť skúsenosti, ktoré sme získali počas prvej vlny 
pandémie. Skoré ranné vstávanie sme vymenili za vylihovanie v posteli  
a školské oblečenie vystriedali pohodlné tepláky a mikiny. Učiteľov sme 
vídavali len spoza kamier našich počítačov a písomky sa “zázračne” písali 
ľahšie. Karanténa nám tiež dopriala viac voľného času, napríklad na pečenie 
lievancov alebo sprchovanie počas hodiny biológie. Táto situácia bola pre 
nás deviatakov o niečo náročnejšia, keďže tento rok končíme základnú školu 
a z týždňovej karantény sa stala vyše polročná.  

Keď sme sa v apríli po šiestich mesiacoch konečne vrátili do školy, ani sme  
si nestihli poriadne zvyknúť na obnovenú prezenčnú výučbu a už nás čakali 
prijímacie skúšky na stredné školy. Tie sme aj napriek sťaženej situácii všetci 
úspešne zvládli.  

Školský rok sa pomaly blížil ku koncu a s ním aj naša cesta na tejto škole. 
Zakončili sme ju výletom na Blajzloch a rozlúčkou s večernou opekačkou  
na Podlesku.  Keď sa jedny dvere otvoria, druhé sa zavrú. Pre nás sa síce 
dvere základnej školy zatvárajú, no otvárajú sa nové, v podobe tej strednej. 
Aj touto cestou by sme sa 
chceli poďakovať našim 
učiteľom a všetkým, ktorí 
nám svojou prácou 
spríjemnili našich 9 rokov 
na základnej škole.  

Aj keď už nikdy 
nebudeme tými istými 
deťmi, na našu školu 
budeme stále spomínať 
len v dobrom.  

Ďakujeme. 
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9.B 

Triedna učiteľka: Mgr. Murgáčová Eva 

Žiaci: Martin Gabriel Bartko, Adam Bukovinský, Dominik Dunčko,   
Ján Dzurňák, Monika Hanzelyová, Emanuel Henzély, Tomáš Hudzík, Lukáš 
Ištvaník, Samuel Jurík, Lucia Kozubová, A. M., Emma Murdžáková, Veronika 
Ostapuk, Dušan Pacák, S. S., M. V.  

V zahraničí: E. H., R. K.,  
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Posledný rok na tejto škole bol pre nás veľmi neštandardný. Skoro 7 
mesiacov sme boli doma na dištančnom. A tak tých zážitkov zo školy bolo 
veľmi málo. Dištančné vyučovanie sme si v podstate užili. Dalo sa aj niečo 
naučiť, ale aj dobre podvádzať. No nevyplatilo sa to stále. Prezenčná forma 
je ale lepšia, lebo sme aj spolu so spolužiakmi. Počas celého štúdia  
na 2.stupni, sme sa stretli s mnohými učiteľmi, ktorí nás učili rôznymi 
metódami a formami. Škola pripravovala aj zážitkové učenie. Páčili sa nám -  
Regionálne exkurzie, Netradičné OŽZ, Erazmus, Školská kalokagatia, Deň 
Zeme, Finančná gramotnosť.  Super bol lyžiarsky aj plavecký výcvik. Zapájali 
sme sa do športových aj vedomostných súťaži. Celá trieda sme boli súčasťou 
Olympijského krúžku. A tak naša p. uč. triedna nám pripravovala krásne 
aktivity, výlety. Dostali sme sa aj do Medzinárodného olympijského tábory, 
do Olympie v Grécku. Ďakujeme všetkým učiteľom, že nás pripravili  
do života. 
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9.C 

Triedna učiteľka:  Mgr. Ruttkayová Anna 

Žiaci: Samuel Bobko, Filip Bodnár, Boris Buček, Samuel Cvengroš, Adam 
Čambal, Nina Dzimková, Simona Dodoková, Lucia Fabianová, Norbert 
Frankovič, Samuel Hasaj, Marián Kešelák, Natália Komárová, Daniela 
Kozlovská, Lukáš Majerčák, Adam Mistrík, Adam Murdžák, Naďa 
Neuvirthová, Matúš Vilkovksý, Dominika Vresilovičová 
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A je to tu. Prežili sme náš posledný školský rok na základnej škole.  
Lúčime sa s našou drahou školou a spomíname si na naše spoločné zážitky: 
škola v prírode (4. ročník), plavecký výcvik (6. ročník), lyžiarsky výcvik  
(7. ročník), všetky školské výlety, hlavne náš posledný.  

Tohtoročný školský výlet bol jeden z našich posledných zážitkov na tejto 
škole. Bola to perfektná príležitosť, ako si užiť posledné spoločné chvíle. 

S pani učiteľkou triednou sme navštívili chatu na Čingove. Pozvanie prijala 
aj naša bývala triedna pani učiteľka z prvého stupňa, ktorá sa k nám pridala 
pri opekaní. Po najedení sme strávili čas hraním volejbalu a rôznych iných 
športových aktivít. Domov sme sa vrátili s novým zážitkom, na ktorý budeme 
dlho spomínať. No výlet bol len dlho očakávaným oddychom po usilovných 
prípravách na prijímacie skúšky a Testovanie 9. Prijímacie skúšky sme 
úspešne prekonali a každý z nás sa dostal na svoju vysnívanú strednú školu. 
Testovanie 9 sa nakoniec na našej škole neuskutočnilo, no vedomosti  
z príprav nám zostali.  

Deviaty ročník bol od ostatných odlišný hlavne kvôli dištančnému 
vyučovaniu, ktoré tento rok trvalo približne 7 mesiacov. Učitelia a žiaci boli 
nútení sa pri-spôsobiť situácií a zlepšiť svoje schopnosti v pracovaní  
s počítačom. Napriek tomu sme sa s tým bravúrne vysporiadali. Naši žiaci  
sa dokonca zúčastnili niekoľko súťaží. Boris Buček reprezentoval našu školu 
na okresnom kole v dejepisnej olympiáde, kde skončil na 2. mieste, Natália 
Komárová taktiež na 2. mieste na okresnom kole v olympiáde  
zo slovenského jazyka. 
Viacerí žiaci boli úspešnými 
riešiteľmi okresného kola 
chemickej olympiády. 

Na záver by sme sa chceli 
poďakovať celému pedago-
gickému zboru za vedo-
mosti, ktoré nám odovzdali. 
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Zo života školského klubu 
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Zo života školského klubu 

Voľný čas je v súčasnosti cennou komoditou pre každého z nás.  
Nie je nám ľahostajné, ako ho deti trávia. Činnosť v školskom klube  
by nemala byť chápaná ako pokračovanie vyučovania alebo ako sociálna 
služba rodičom. Deti si majú oddýchnuť, rekreovať sa, uvoľniť sa.  
Mali by realizovať svoje záujmy a potreby. 

Školský klub v šk. roku 2020/2021 pracoval v režime 1 trieda – 1 oddelenie. 
Vypomohli  p. asistentky aj p. učiteľky tak, aby sa deti z jednotlivých tried 
nespájali na chodbách, v jedálni, na školskom dvore. 

Napriek rôznym obmedzeniam a karanténam v jednotlivých oddeleniach  
sa uskutočnili zaujímavé akcie ako napr.: Lietajúci drak, Vianočné tvorenie  
z odpadového materiálu, Deň sukní, ale aj športová akcia – Súťažíme  
s radosťou. Pani vychovávateľky sa s deťmi venovali aj témam 
olympionizmu. V spolupráci so školskou jedálňou sme zas udelili ceny  
za Najlepšieho jedáka.  

Snažili sme sa napĺňať aj ciele finančnej gramotnosti, spracovať témy  
z výchovy k ľudským a občianskym právam, environmentálnej výchovy a tiež 
nezabúdať na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ktorá je pre naše deti veľmi 
potrebná. V januári, keď rozhodnutím Ministerstva školstva boli školy  
a školské kluby zatvorené, fungovali  sme v jednom oddelení pre deti rodičov 
pracujúcich v kritickej infraštruktúre. Pani vychovávateľky sa podieľajú  
aj na príprave a realizácii projektu Letná škola, ktorá prebehne v mesiaci 
august. 

Pani vychovávateľky sa snažia každoročne vymýšľať nové aktivity a akcie, 
aby sa ich ponuka neopakovala, čo je veru neľahká úloha. Zatiaľ sa nám  
to darí. Patrí im za to vďaka. Zato, že vychovávajú, učia, rozosmievajú, 
utešujú, pofúkajú boľačku.  

A o tom, že to robia dobre, svedčí počet detí navštevujúcich školský klub. 
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Prehľad výsledkov súťaží  

a olympiád  
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Celoslovenské súťaže 

 

Krajské súťaže 

Súťaž žiak kraj 

Technická olympiáda 
Dunčko Dominik, 
Dzurňák Ján 

6.m 

Technická olympiáda Sliva Patrik 4.m 

IQ olympiáda Klein Adam  14.m 

Výtvarná súťaž „Policajti 
v našom meste“ 

Dobšinská Dominika 2.m 

Matematická olympiáda Jakubec Tomáš 
Úspeš. 
riešiteľ 

Matematická olympiáda Vitko Tomáš 
Úspeš. 
riešiteľ 

Súťaž žiak SR 

Logická olympiáda 19/20 Ječim Branislav 1.m 

Veľký olympijský kvíz 19/20 Špaková Michaela 8.m 

Fair play žiaci ZŠ úspešní 

Veľký olympijský kvíz 20/21 Petrášková Laura 7.m 

Veľký olympijský kvíz 20/21 žiaci ZŠ 2.m 

Pytagoriáda Klein Adam  6.A – 6.r. 6.m 

Pytagoriáda Klein  Adam 6.A – 7.r. 4.m 

Logická olympiáda Nováková Lenka 15.m 

Logická olympiáda Jakubec Tomáš 21.m 

Výtvarná súťaž „Ornament 
očami Spišiakov“ 

Vince Ľuboš 2.m 

Výtvarná súťaž „Ornament 
očami Spišiakov“ 

Boroš Matej 3.m 
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Okresné kolo 

Olympiáda zo SJL Komárová Laura 2.m 

Olympiáda z ANJ Brathová Laura 3.m 

Olympiáda z NEJ Kozubová Lucia 2.m 

Technická olympiáda 
Dunčko Dominik, 
Dzurňák Ján 

1.m 

Technická olympiáda Sliva Patrik 1.m 

Matematická olympiáda Jakubec Tomáš 1.m 

Matematická olympiáda Vitko Tomáš 2.m 

Matematická olympiáda Sliva Dominik 1.m 

Matematická olympiáda Boiadjiev Jordan 3.m 

Matematická olympiáda Boroš Matej 2.m 

Pytagoriáda Palkovič Filip  2.m 

Pytagoriáda Dravecký Teodor  1.m 

Pytagoriáda Sliva Dominik  1.m 

Pytagoriáda Klein Adam 6.A – 6.r 1.m 

Pytagoriáda Klein Adam 6.A – 7.r 1.m 

Pytagoriáda Nováková Lenka 2.m 

Biologická olympiáda Vaicová Laura 3.m 

Dejepisná olympiáda Buček Boris 2.m 

Hviezdoslavov Kubín da Cruz Carlota 1.m 

Hviezdoslavov Kubín Matiašovská Chiara 1.m 

Hviezdoslavov Kubín Kokoruďa Dominik 2.m 

Výtvarná súťaž „Policajti 
v našom meste 

Le Duy Vhin 1.m 

Výtvarná súťaž „Policajti 
v našom meste 

Dobšinská Dominika 3.m 

Výtvarná súťaž „Vesmír očami 
detí“ 

Kotlár Michal 2.m 

Výtvarná súťaž „Vesmír očami 
detí“ 

Vince Ľuboš 
Čest. 
uz. 
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Ďalšie ocenenia : 

- získali sme vlajku Zelenej školy za prácu v šk. roku 2019/20 
 
- iBobor – 100% v kategórii Bobrík dosiahli žiačky 5.A 

(Ječimová Laura, Pavlová Zuzana, Tökölyová Natália) 
- 100% v kategórii Kadet získala žiačka da Cruz Carlota 

 
- ocenení žiaci pri príležitosti Dňa študentstva – Vaicová Laura (9.A), 

Kozubová Lucia (9.B), Mistrík Adam (9.C) 
 
- Hovorme o jedle – strieborné pásmo 
 
- Matematický klokan – Comba D. (1.B), Vrábeľ D. (1.D); 

Vaščáková L.Z. (2.A); Palkovič O., Bušovský M., Janečko F. (2.C); 
Comba T. (3.A); Celkovým víťazom a školským šampiónom sa stal 
žiak 1.B triedy Comba Damián 

 
- Matematický expres MatX – Slovensko  

Družstvo siedmakov: Sliva Patrik, Hošík Tomáš, Boiadjiev 
Jordan Stanislav a Kvasňák Damián (všetci zo 7.A) 11. miesto 
v SR 

Družstvo deviatakov: Jakubec Tomáš, Vitko Tomáš, Vaicová 
Laura a Palušáková Lenka, (všetci z 9.A)  17. miesto v SR   
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Rozlúčka s milou školou „Kožuškou“ 

,,Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych.  
O okamihoch, s ktorých sa utkáva v mysli pavučina spomienok.“   

Vážený pán riaditeľ, drahí učitelia a milí žiaci. Stoja pred vami 
deviataci, mladí sebavedomí ľudia plní elánu, nadšenia a snov. Lúčime sa  
s našou zelenou školou, ktorá bola pre nás 9 rokov druhým domovom, 
miestom, kde sme boli vždy vítaní. Zažili sme tu dobré aj zlé chvíle. Na tie zlé 
časom zabudneme, no tie dobré sa nám vpisujú hlboko do vedomia. Teraz, 
keď tu stojíme a hľadíme na vás zo slzami na lícach, pred očami  
sa nám premieta krátky no intenzívny film. Film o každodenných zážitkoch  
i vtipných momentoch so spolužiakmi.  Všetci veľmi dobre vieme, že tieto 
krásne udalosti sa už nikdy nezopakujú. O chvíľu nám posledný krát zazvoní 
školský zvonček. Čaká nás nová etapa životom, pretože teraz je už čas 
pokračovať vo svojom príbehu niekde inde. Milí žiaci, pre vás sa nič nemení, 
no pre nás deviatakov sa mení život od základov. Vybrali sme si svoje stredné 
školy, ktoré nás pripravia na naše budúce povolania, aby sme ich vykonávali 
dobre, no najme s láskou. Je čas rozlúčiť sa a poďakovať. Poďakovať vám, 
drahí naši učitelia za trpezlivosť, ochotu a podporu v ťažkých časoch,  
za dôveru, ktorú ste do nás dennodenne vkladali, za odovzdané vedomosti, 
ktoré nás budú s určitosťou sprevádzať aj naďalej no hlavne  
za povzbudzujúce slová ktorými ste nikdy nešetrili. Verím že na nás budete 
spomínať s láskou. Milí žiaci, prajem vám veľa úspechu a zdaru.  
My odchádzame, no vy pokračujete naďalej v našich šľapajach. Buďte teda 
vždy vzornou vizitkou našej školy. Nech máte aj naďalej odhodlanie zotrvať  
v učení aj napriek prekážkam, ktoré študentský život so sebou prináša. 

Práve teraz sme ukončili ďalšiu kapitolu našej knihy, no prišiel čas začať písať 
ďalšiu. 

 

Ďakujem za pozornosť a prajem krásne prázdniny
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