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Milí čitatelia! 

Prinášame Vám ďalšie číslo nášho školského časopisu Sovík. 

Ponúkame Vám zhrnutie príprav na Vianoce a prehľad aktivít v našej 

škole.  

Na prípravách sa podieľali aj naši prváčikovia, ktorí  pomocou 

triednej učiteľky upiekli chutné medovníky, štvrtáci vyrobili 

nádherné ikebany a ţiaci z ŠKD pripravili vianočnú poštu.  

Mesiac december bol aj mesiacom, v ktorom sme chceli potešiť 

aj našich najstarších občanov rôznymi drobnosťami.  

Ako kaţdý rok, tak aj tento rok k nám do školy zavítal Mikuláš, 

na ktorého sa ţiaci veľmi tešili. Mali úsmev na tvári a boli vďační.  

Pred prázdninami prebiehala súťaţ Anjel Vianoc, do ktorej sa 

zapojilo 70 ţiakov, ktorí vytvorili krásnych anjelov rôznymi 

technikami. Ţiaci sa zapájali aj do vedomostných súťaţí 

z matematiky, z geografie a  z anglického jazyka. 

Ţiaci vedia, ţe na Vianoce netreba len prijímať darčeky, ale aj 

dávať, a preto sa zapojili do charitatívnej pomoci ,, Podaj ďalej“,  

,, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ a ,,Vianočná pošta pre 

seniorov“.  

O ďalších aktivitách sa viac dočítate v časopise . . .    
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Naši malí kamaráti 

z prvého stupňa sa rozhodli 

na Vianoce upiecť 

medovníčky. 

Nakúpili si 

ingrediencie, pripravili 

cesto, vykrojili rôzne tvary a 

spolu s pani učiteľkou ich 

usilovne piekli v školskej 

kuchynke. Všade sa šírila 

vôňa medu a aj takýmto 

spôsobom nám všetkým 

v škole priblíţili vianočnú 

atmosféru. 
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Ţiaci zo 4.A sa pustili do 

vianočných príprav 

zhotovovaním ţivých ikebán. 

Zapojili svoju kreativitu a 

tvorili ich z rôznych 

prírodných materiálov, 

ozdobili ich sviečkami, 

mašličkami a vianočnými 

ozdobami zo včelieho vosku.  

Ţiaci vyrobili nádherné 

produkty, ktoré môţete vidieť 

na fotkách. 
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 Adventné obdobie v 2.oddelení 

ŠKD začalo trošku netradične. Rozhodli 

sme sa zapojiť do krásnej charitatívnej 

akcie Vianočná pošta pre seniorov.  
 Po zaregistrovaní nám prišli kontakty na 

seniorov, ktorým sme sa pokúsili urobiť 

radosť vlastnoručne urobeným vianočným 

prianím. Deti nelenili a kaţdé z nich 

pripravilo vianočný pozdrav s venovaním. 

Tie sme potom zabalili do obálok a poslali 

poštou. Dúfam, ţe sme aspoň trošku 

v dnešnej dobe potešili starkých a starké, 

babky a dedkov v domovoch a centrách 

sociálnych sluţieb v Humennom a Tovarnom. 

Deti si v tomto adventnom období 

uvedomili, ţe Vianoce nie sú len o prijímaní 

darčekov, ale aj o dobrých skutkoch. 

Trebárs aj pre tých, ktorí uţ nikoho 

nemajú. 
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Vitaj, vitaj Mikuláš, 

čo v batohu pre nás máš? 

Cukríky i čokoládky 

a či dáky perník sladký? 

Celý rok sme poslúchali, 

aj si uši umývali. 

Ţiaden z nás sa nebil veru, 

na kolene nemal dieru. 

Tak ako sme sľúbili, 

všetci sme sa ľúbili. 

Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, 

nikto z nás uţ čakať nechce.  

 

Ďakujem, Mikuláš, 

za tie krásne chvíle, 

za darčeky od teba, 

za úsmevy milé. 

Stretneme sa o rok zas, 

príď, Mikuláš medzi nás.  
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Aj v našej škole podporujeme mladých nádejných chemikov. Zapojili sme sa 

do aktivity Chemický Adventný kalendár. Na Vianočnom stromčeku je reťaz 

so svetielkami. Naši ţiaci hneď v prvej úlohe odhalili algoritmus, podľa 

ktorého sa rozsvecujú svetielka na stromčeku. Navyše pod kaţdým 

svetielkom sa nachádzajú rôzne úlohy alebo linky na nejakú zaujímavú 

chemickú aktivitu. Ţiaci majú moţnosť zaţiť veľa zábavy ale aj nadobudnúť 

nové poznatky. 
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Ţiaci z ŠKD si 

predvianočnú prípravu 

spríjemnili formou 

posedenia, aby sa 

porozprávali, zabavili a vymaľovali vianočné ozdoby. Predvianočnú 

atmosféru si spríjemnili vianočnou hudbou, samozrejme, nesmeli 

chýbať na stoloch pochutinky a pitie, ktoré si deti priniesli a naučili 

sa, ţe so sladkosťami sa treba aj podeliť.  

 V triede bolo cítiť veľmi príjemnú a priateľskú atmosféru. 
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Pred odchodom na vianočné prázdniny sme 

si vyhodnotili výtvarnú súťaţ Anjel Vianoc.  

Išlo o internú súťaţ o najkrajšieho anjela 

vyhotoveného ľubovoľnou výtvarnou technikou. 

Situáciu nám pri hlasovaní skomplikovalo 

dištančné vyučovanie, no poradili sme si. Zo 70 

prác vybrali ţiaci prvého stupňa 15 najkrajších 

anjelov, ktorí postúpili do on-line hlasovania.  

V ankete hlasovali ţiaci aj rodičia nasledovne: 

1.miesto Maťko Štieber, 2.A - Anjel č.14  

2.miesto Natália Janegová, 9.A - Anjel č.50 

3.miesto Andrej Wolanszký, 5.A –Anjel č.69  
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Na  najstarších 

občanov myslí charitatívny projekt 

,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od 

topánok“. Za tri roky fungovania to bolo 

93-tisíc škatúľ. Myšlienkou projektu 

ja zabaliť do škatule rôzne 

drobnosti  a potešiť tak starkých. 

Pre mnohých to bude jediný darček, 

ktorý dostanú.  

Do tejto výzvy sa  zapojili aj 

ţiaci našej školy a deti z materskej 

školy, za čo im patrí veľká vďaka.  
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,,Podaj ďalej“, krásna akcia ktorá sa 

vydarila. Vyzbierali sme 95 párov ponoţiek. 

Vďaka, kto sa pridal k tomu, aby bolo 

niekomu lepšie a teplejšie. Ponoţky 

poputujú na  Červený kríţ do Prešova.  
,,Veci, ktoré v živote dostaneme nám 

dovoľujú žiť. 

Veci, ktoré dáme ostatným dovoľujú 

žiť  im. 

Nikdy sa na nikoho nepozeráme zhora, s výnimkou 

keď mu pomáhame vstať.“  

Takýmto spôsob sme darovali pocit tepla a komfortu pre tých, 

ktorí to potrebujú.  
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V  mesiaci november ţiaci 5.-

9. ročníka našej ZŠ v rámci hodín 

geografie spoznali Irán. Tento 

edukačný program nám ponúkla produkcia Svet okolo nás od 

občianskeho zdruţenia CREA-EDU o. z. Kvôli súčasnej pandemickej 

situácií iba prostredníctvom online formy. Cestovatelia nám priblíţili 

putovanie po Iráne - reálne zábery kaţdodenného ţivota, predstavili 

známe aj menej známe miesta, ktoré poznáme mnohokrát iba 

z učebnice geografie, tieţ predstavili tradičnú kuchyňu, či ukázali 

kultúrne zvyklosti krajiny. Hlavným cieľom pri destinácií Irán a jeho 

zahalenej nepoznanej krásy bolo priblíţiť ţiakom reálne záţitky 

a poznanie vybranej krajiny. 

Uţ sa nevieme dočkať nasledujúcej krajiny, ktorou bude Čína- 

ríša za Veľkým múrom. 
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EXPERT  
geniality show 

V utorok 30.11.2021 sa na našej škole 

uskutočnila súťaţ "EXPERT geniality show". Súťaţe sa zúčastnilo 10 

ţiakov druhého stupňa. Ţiaci si vyberali z tém Ako funguje svet, Päť 

jazykov kultúry, Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobeţník, 

Tajomstvá prírody, Do you speak English? a Góly, body, sekundy. 

Ţiakom ďakujeme za účasť a výsledky sa dozvieme v januári 2022.  
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V týţdni Vedy a 

techniky od 8. novembra do 

12. novembra 2021 sa uţ 

tradične uskutočnila 

celoslovenská  informatická 

súťaţ iBobor. Zúčastnili sa 

jej ţiaci 2.-9. ročníka, ktorí 

súťaţili v 4. kategóriách. 

Tisíce detí na 

Slovensku zabojovali o titul 

Všetkovedka. Tento deň si 

deti potrápili svoje hlavičky nad 

všetečnými otázkami Všetkovedka. 

Všetkým úspešným riešiteľom 

blahoţeláme !    
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Naši ţiaci sa počas posledného októbrového týţdňa zapojili do 

projektu Európsky týždeň programovania. Počas tohto obdobia sa 

pani učiteľka snaţila našim ţiakom priblíţiť programovanie a digitálnu 

gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Vyskúšali si programovať v 

prostredí Scratch, Micro:bit, Imagine, mladší ţiaci Bee-Bot.  

Sme presvedčení, ţe v dnešnej dobe je to prínosom pre 

budúcnosť našich ţiakov. 
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Jeden z  najkrajších koníčkov pre 

človeka, je záhradkárčenie. V novembri prišiel 

čas zhodnotiť a pochváliť sa tohtoročnou 

úrodou, našich ţiakov, ich rodičov priateľov 

a známych. Do výstavy sa zapojili ţiaci prvého, 

druhého stupňa základnej školy, ale aj učitelia. 

Mohli sme sa pokochať rôznymi odrodami 

tekvíc, pozrieť si nezvyčajne giganticky 

kaleráb, ochutnať tradičné citrusové ovocie 

v podobe vitamínových pohárikov, preskúmať malý 

zlomok zo 7000 odrôd jabĺk, zmerať dĺţku cukety, 

dozvedieť sa zaujímavosti o zeleri, petrţlene, 

orechoch, zemiakoch a ďalších predstaviteľov 

jesenných plodov. Popri surových potravinách sme 

si prezreli aj ich tepelné spracovanie ako dţemy, 

čili omáčky alebo aj zakvasené huby. Výstavu 

dotvorili ţiaci svojimi výtvarnými prácami. 

Okrem zraku a hmatu sme zapojili aj chuť. 

Keďţe v tomto období je veľmi dôleţitý príjem 

ovocia a zeleniny v rôznej podobe, ţiaci mali 

moţnosť ochutnať a doplniť si vitamíny zo 

šiestich druhov nátierok. Popri pozeraní a jedení sme si aj zasúťaţili o najkrajšie 

jabĺčko z našej záhrady, ktoré doniesla ţiačka 6.A triedy. 
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Ţiaci v 2. oddelení ŠKD sa zapojili 

do jesenných aktivít, pomocou ktorých sa 

zabavili, ukázali svoju kreativitu, 

fantáziu a tvorivosť, ale predovšetkým 

ukázali svoje zručnosti.. Podarilo sa im vytvoriť krásne 

a pestrofarebné výtvory. Všetci ţiaci si to uţili a mali úsmev na tvári.  

Ţiaci boli veľmi radi, ţe si takto príjemne uţili tieto aktivity.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

Súťaţ prebieha od novembra do mája v našej školskej 

kniţnici. Úlohou čitateľov je prečítať počas mesiaca čo 

najviac kníh z kniţnice. Za kaţdú prečítanú knihu získajú 

nálepku. Najlepší čitatelia mesiaca december sú Karin 

Kovalčíková (3.A) a Šimon Olejník (3.A), ktorí prečítali 4 

knihy.  

Čitatelia mesiaca december 
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Kvíz  
 

1.Koľko párov ponožiek sa vyzbieralo na akcii Podaj ďalej?.  

a) 95   b) 83   c) 102 

 

2.Aká súťaž mala hlavný súťažný deň 30. novembra? 

.................................... 

3.Kto vyhral súťaž Anjel Vianoc? 

a) Andrej Wolanszký  b) Natália Janegová  c) Maťko Štiebe 

 

 

4.Aká bola myšlienka tohto projektu? 

................................... 

 

 

 

5.Aké vianočné pečivo piekli žiaci 1.A? 

a) medovníky  b) vanilkové roţky  c) orechovník 

 

6. Do akého adventného kalendára bola zapojená naša škola? 

a) Biologického  b) Chemického  c) Geografického 

 

7. Aké témy boli v súťaži Expert geniality show? (napíš tri) 

..................................................................................................................................... 

8. Kde sme posielali naše prekvapenia pre seniorov? 

a) Tovarné a Humenné  

b) Topoľovka a Humenné 

c) Giraltovce a Tovarné 

 

9. Do akého štátu sme zavítali počas online edukačného programu? 

a) Irak 

b) Turecko 

c) Irán 
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Milí čitatelia! 

Ďakujeme, ţe ste si prečítali náš časopis.  

Keďţe nám okolnosti nedovolili pripraviť si pre Vás tradičnú Vianočnú 

akadémiu, dovolili sme si potešiť Vás aspoň virtuálne.  

Veríme, ţe sa Vám naše prekvapenie bude páčiť. 

 

Link na video nájdete na stránke školy: Video Vianočná akadémia 

2021 
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