
 

 
2. september - Slávnostné otvorenie nového školského  

                                          roka 2021 /2022 
 

 

 

 

 

 

 

Otvorenie nového školského roka 2021/2022 sa uskutočnilo za prítomnosti pani 

riaditeľky, pána starostu, pedagogických zamestnancov, žiakov a rodičov 

prvákov na školskom dvore.  

Prvákov privítala triedna učiteľka a odovzdala pripravené darčeky.  

Žiaci vyšších ročníkov boli informovaní o priebehu nového školského roka  

a o ďalších krokoch výchovno-vzdelávacej činnosti. 
 

8. september – Svetový deň prvej pomoci 
 

Dňa 8. septembra 2021 sme si pripomenuli 

dôležitosť Svetového dňa prvej pomoci. Žiaci si 

hravou formou zopakovali základy prvej pomoci. 

Prostredníctvom prednášky a ukážok, sa aj naši 

najmenší dozvedeli, aké je dôležité poznať svoje 

telo, základné životné funkcie a ako postupovať 

pri ich zlyhávaní. Naučili sa dôležité telefónne 

čísla, vyskúšali si navzájom obväzovú technika a zahrali sa na lekárov 

a pacientov. Každá trieda ukončila prednášku krásnymi kresbami k danej téme. 

Nezabúdajme, že poskytnutie  prvej pomoci je záchrana toho najcennejšieho, čo 

človek má – ŽIVOT.                                                    p.as. PhDr. Zuzana Kuľhová 

https://zskruzlova.edupage.org/news/#596
https://zskruzlova.edupage.org/news/#596


 

8. september  - 4.A  -  Deň mlieka 
 

Zdravé zuby. 

Zdravé kosti. 

MY skáčeme od „ ZDRAVOSTI!“ 

Pýtate sa prečo? 

My pijeme mliečko. 

                        p.uč. Mgr. Lenka Gačková 

26. september -Európsky deň jazykov 

 

 

 
Na svete sa hovorí približne 6000-7000 jazykmi, 225 z nich pochádza z Európy. 

Európsky deň jazykov sa koná každoročne 26. septembra. Je vynikajúcou 

príležitosťou  ako zvýšiť povedomie o všetkých jazykoch zastúpených v dnešnej 

Európe a vyzdvihnúť ich spoločné znaky, rozdiely a niektoré z ich osobitostí. 

Tento deň má tri špecifické ciele: upozorniť verejnosť na význam učenia 

jazykov s cieľom podpory viacjazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia;  

 

 



 

 

podporiť bohatú jazykovú a kultúrnu rôznorodosť Európy; podporiť celoživotné 

učenie jazykov na školách a aj mimo školy. 

V našej škole sme si tento deň pripomenuli aktivitami na hodinách anglického 

jazyka, nemeckého jazyka a informatiky. Žiaci 2. stupňa boli zapojení do týchto 

aktivít: vytváranie loga k Európskemu dňu jazykov, vytváranie obrázkových 

slovníkov, slovensko-nemeckého i nemecko-anglického a vyhľadávanie 

pozdravov a  jednoduchých fráz, ktoré žiaci poznajú z hodín angličtiny 

a nemčiny, v iných európskych jazykoch. Z prác žiakov sme vytvorili nástenné 

noviny, ktoré nám budú pripomínať, že ovládanie iných jazykov nám pomáha 

otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. 
p. uč.Mgr. Anna Kužmová 

 

23. – 30. september - Európsky týždeň športu 

O tom, že pohyb prospieva zdraviu, niet pochýb. 

Naopak, 

nedostatočný 

pohyb je kľúčový 

rizikový faktor pre 

vznik nadváhy, 

obezity, diabetu, 

osteoporózy, 

srdcovocievnych, 

niektorých onkologických a iných ochorení. Aj 

preto sa v týždni od 23. do 30. Septembra uskutočnil Európsky týždeň športu, 

ktorý nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. V tomto roku 

sa do tejto akcie zapojilo 42 krajín vrátane Slovenska.  

Aj naša škola sa zapojila do Európskeho týždňa športu. Pre žiakov 2. stupňa 

športové aktivity pripravil p. uč. Peter  Ivan.  Triedy sa rozdelili na dve družstvá 

a pretekali sa v štafete, kde museli predviesť kotúľ, skok cez prekážku, beh po 

lavičke i kop na bránku. Obľúbenou činnosťou našich žiakov je futbal a stolný 

tenis, preto neboli vynechané ani tieto aktivity. Hlavným cieľom bolo hýbať sa  

a  mať radosť z pohybu, a tento cieľ bol určite naplnený. 

                                                                                           p.uč. Mgr. Anna Kužmová 

 

 



 

 

Čitateľská súťaž -  Na textovej vlne 

 

Počas školského roka 2021/2022 bude v našej škole 

prebiehať čitateľská súťaž pre žiakov 2. stupňa –Na textovej 

vlne.  

 Do súťaže sa prihlásilo 35 žiakov. Súťažiť sa bude v dvoch 

kategóriách.  

V 1. kategórii sa nechajú unášať na vlnách vecných 

i umeleckých, súvislých aj nesúvislých textov žiaci 5. a 6. 

ročníka, pričom preukážu svoje čitateľské zručnosti. V  2. 

kategórii si zmerajú svoje sily žiaci 7. až 9. ročníka. Súťažiť 

sa bude v ôsmich kolách od októbra do mája. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční                

na konci školského roka. Tak do čítania, priatelia!    p. uč. Mgr. Renáta Kadlecová 

 

                                                     
 

 

 

Knihy sú skvelé. Nielenže nám otvárajú bránu k múdrosti a 

rozširujú naše obzory, robia nás aj lepšími ľuďmi. 

 

 

 

 



 

 

 

Česko-slovenský projekt  - Záložka do knihy spája školy 

 

Naša škola sa zapája aj v tomto školskom 

roku do česko-slovenského projektu Záložka 

do knihy spája školy, ktorý každoročne 

vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica 

v Bratislave a  Knižnica Jiřího Mahena 

v Brne.  

Motto 12. ročníka tohto projektu je:  

Očarujúci svet knižných príbehov,    

                rozprávok a básní. 

Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc budú žiaci 5. – 9. 

ročníka vyrábať záložky do kníh, ktoré odošleme na výmenu pridelenej 

partnerskej škole – Základnej škole s materskou v obci Brezovica v Žilinskom 

samosprávnom kraji. 

Sprievodným programom výroby záložiek budú rôzne aktivity zamerané  

na podporu čítania. Žiaci vyrobia záložku ako darček pre zatiaľ neznámeho 

kamaráta. Podelia sa o svoje čitateľské zážitky so spolužiakmi a odporučia knihu 

na čítanie rovesníkom z partnerskej školy. 

Veríme, že pri realizácii projektu objavia krásu a múdrosť kníh a nezištnú radosť 

z priateľstva.                      p.uč.Mgr.Renáta Kadlecová p. uč. Mgr. Anna Tokárová 

 

 

4. október -  Povinnosť nosenie rúška 

 
Dovoľujeme si vás upozorniť na novú vyhlášku k prekrytiu horných dýchacích 

ciest, ktorá vyšla vo Vestníku vlády SR. 

Od  pondelka 4. októbra 2021 rúška  nie sú povinné pre žiakov základných 

škôl, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas 

vyučovania. 
Nosenie rúšok je naďalej  povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu 

(napr. chodba, šatne, toalety). 

V prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti 

povinné. 

                                                                                                                   



 

3. október - Komiks 

Komiks sa dnes považuje za samostatné umenie či žáner, v ktorom sa spájajú 

prvky literárneho i výtvarného umenia. Ide o postupné usporiadanie obrázkov,  

ktorými sa rozpráva nejaký príbeh alebo dej.  3. október bol  Spojenými štátmi 

americkými iniciovaný ako 24-hodinový deň komiksov, počas ktorého majú 

autori vytvoriť 24-stranový komiks za 24 hodín. Žiaci 8. A triedy sa v prvý 

októbrový týždeň zahrali na tvorcov  komiksov, aby si takýmto spôsobom 

precvičili svoje zručnosti z nemeckého jazyka a informatiky. Skúsili vytvoriť 

kratučké komiksové príbehy, v ktorých využili frázy z nemeckého jazyka, ktoré 

už poznajú a tradičné kreslenie postáv nahradili využitím obrázkového 

materiálu, ktorý ponúka internet. Možno v budúcnosti niektorých komiks osloví 

nielen ako čitateľov, ale aj ako tvorcov 

                                                                                                          p.uč.Mgr. Anna Kužmová 

 

 15. október  - Hovorme o jedle 

IX. ročník súťažno-vzdelávacej aktivity 

Hovorme o jedle sa v našej škole niesol 

v znamení dvoch vyhlásených tém. 

Učiteľky a žiaci prvého stupňa realizovali 

činnosti k vyhlásenej téme: Chlieb, pečivo, 

obilniny, cestoviny, zemiaky a na druhom 

stupni sme si vybrali tému: Príliš dobré na 

vyhodenie – stop plytvaniu potravinami. 

Obe vyhlásené témy pripadli na pondelok 

11. októbra. 

 

 

 



Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 

 

 

 

 

 

 

 

V 2. A triede pod vedením pani učiteľky E. Polákovej prebiehala bloková 

výučba na hodinách slovenského jazyka a výtvarnej výchovy. Druháci sa 

dozvedeli, ako sa rodí chlieb, vďaka pojmovej mape sa naučili, čo všetko sa 

z obilia vyrába a spoznali rôzne druhy cestovín. Potom sa naučili pekne čítať 

báseň Pekár a usilovali sa bezchybne a krasopisne prepísať ju do zošitov. Na 

hodinách výtvarnej výchovy predviedli svoju tvorivosť pri tvorbe obrázkov 

prírody, ktoré vznikli lepením cestovín a ich následným farbením vodovými 

farbami. Netradičnými obrázkami prírody si takto ozdobili svoju triedu. 

 
 

 

Žiaci 4. A triedy s pani učiteľkou L. Gačkovouspoznali, aká dlhá je cesta 

chleba, kým sa dostane až na náš stôl. Naučili sa, aké miesto v potravinovej 

pyramíde zastupujú chlieb, pečivo, obilniny a cestoviny. Napokon lepením 

a maľovaním cestovín vytvorili pozdravy pre starých rodičov, keďže október je 

aj mesiacom úcty k starším. 

 

Príliš dobré na  vyhodenie – stop plytvaniu potravinami 
Na druhom stupni sme sa na vybranú dennú tému pripravovali už pár dní 

vopred. Pani upratovačka počas 

predchádzajúceho týždňa kontrolovala 

koše v jednotlivých triedach. Ak našla 

vyhodenú desiatu, odložila ju bokom. Naším 

cieľom bolo ukázať žiakom, že aj oni 

prispievajú k celosvetovému problému 

vyhadzovania potravín. Vo všetkých triedach 

bola premietnutá prezentácia na tému 

Plytvanie potravinami – celosvetový 

problém, vďaka ktorej sa žiaci dozvedeli, kde 

a ako sa najviac  mrhá potravinami, aké sú hlavné príčiny plytvania. Zistili, že 

hoci plytvanie potravinami prerástlo do celosvetového problému, rovnako sa   

vo svete musí riešiť úplne opačný problém, a to je hlad, ktorý trápi nemálo 

početnú skupinu ľudí vo svete.  



 

 

Príliš dobré na vyhodenie je všetko, čo sa môže 

v kuchyni ešte použiť. V tomto duchu sme 

v 5.A triede našli spôsob, ako použiť staré rožky na 

niečo nové, a zároveň chutné. Bake rolls – snack, 

ktorý si žiaci bežne kupujú. Presne to sme si vyrobili 

zo starých rožkov, pizzovej marinády, korenia 

a trošky syra.   Na príprave sa podieľali všetci 

a rovnako všetci hotový snack ochutnali. 

 

Žiaci 6. A triedy pod vedením pani učiteľky  

A. Švárnej pripravili výstavku plodov zo 

záhrady. Pri jej tvorbe sa okrem iného naučili, 

ako správne zberať úrodu, ako uskladňovať 

úrodu, aby dlhšie vydržala a ako spracovať 

jednotlivé druhy ovocia a zeleniny pre dlhšie 

uskladnenie. 
 

Asi tretina Slovákov nepozná rozdiel medzi dátumom spotreby a minimálnym 

dátumom trvanlivosti. Preto sme sa v 7. A triede na obaloch potravín naučili 

vyhľadať dátum spotreby alebo minimálnej trvanlivosti, porozumeli sme, aký je 

medzi nimi rozdiel, rozdelili sme si potraviny na trvanlivé a tie, ktoré majú 

určený dátum spotreby, povedali sme si, ako sa správať pri nakupovaní potravín 

a ich skladovaní. Na záver sme vytvorili plagát o tom, čo sme sa naučili. 

 

 

 

 

 

Žiaci 8. A triedy zisťovali, aké sú hlavné príčiny plytvania potravinami, kde sa 

nimi plytvá najviac, ako tomu možno predchádzať, navrhli sme, ako sa 

konkrétne každý z nás môže pričiniť o zníženie tvorby potravinového odpadu. 

Žiaci riešili vedomostný test a vytvorili plagáty o preberanej téme. 

 



 

Vytvoriť virtuálnu kuchársku knihu s receptami jedál vytvorených zo zvyšných 

potravín bolo úloha určená pre žiakov 9. A triedy. Žiaci boli rozdelení                       

do štyroch skupín a  na internete vyhľadávali recepty jedál – zo starého chleba, 

zo zvyšných bielkov, žĺtkov a zo zvyšného kuracieho mäsa. Recepty žiaci 

spracovali do powerpointových prezentácií, ktoré v závere prezentovali pred 

spolužiakmi. 

 

     

 

 

 

 

 

 

Z prác žiakov a tlačených informácií k danej téme sme si vytvorili nástenné 

noviny, aby nás dennodenný pohľad na nich upozornil, že jedlo je dar, ktorý 

rozhodne nepatrí do koša.  

                                                                                                         p.uč. Mgr. Anna Kužmová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. október  -  Záložka do knihy spája školy 

Tohtoročné motto projektu, do ktorého 

sme sa zapojili v  tomto školskom roku  

po štvrtýkrát, bolo: Očarujúci svet 

knižných príbehov, rozprávok a básní. 

Ako partnerská škola nám bola pridelená 

Základná škola s materskou školou 

Brezovica v Žilinskom kraji. 

Žiaci 2. stupňa vytvárali záložky 

samostatnei v spolupráci s pani učiteľkami 

na vyučovacích hodinách slovenského 

jazyka a literatúry. Spracovávali rôzne 

knižné tituly pre deti a mládež, pričom dbali na dodržanie témy. Žiaci sa 

usilovali vyrobiť záložku podľa svojich možností a schopností a snažili sa o to 

viac, že vedeli, že ide o darček pre zatiaľ neznámeho kamaráta. Žiaci sa podelili 

o svoje čitateľské zážitky so spolužiakmi a odporučili knihy na čítanie 

rovesníkom z partnerskej školy.  

Do balíka so záložkami sme pribalili aj sprievodný list, pohľadnice a informačné 

brožúrky o obci Nacina Ves a o mikroregióne Duša.   

A teraz už nedočkavo čakáme na záložky od žiakov z partnerskej školy.  

  p. uč. Mgr. Renáta Kadlecová, p. uč. Mgr. Anna Tokárová p. uč. Mgr. Anna Kužmová 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 



21. október  – Deň jablka na SJL 

Jablko má svoj deň 21. októbra. Preto sme so 

žiakmi VII. A venovali vyučovaciu hodinu 

slovenského jazyka v tento deň práve tomuto 

ovociu. Rozprávali sme sa o význame jablka 

v zdravej výžive a žiaci vypracúvali úlohy na túto 

tému – tvorili podstatné mená – čo predstavuje 

jablko (ovocie, vitamín, zdravie ...), tvorili 

prídavné mená – aké môže byť jablko (chutné, 

sladké, šťavnaté ...), tvorili slovesá – čo robíme 

s jablkom (jem, oberám, krájam ...) a tvorili vety so 

slovom jablko vo všetkých pádoch. Práca žiakov 

zaujala, o čom svedčia aj ich práce – jablká.  

                                            p. uč. Mgr. Renáta Kadlecová 

 

 

22. október - Školská knižnica  -  tajuplný svet príbehov 

„ Čítanie sú otvorené dvere do čarovného sveta.“ 

Francois Mauriac 

       Pri príležitosti pripomenutia  

Medzinárodného  dňa  školských knižníc  

22. 10. a podpory rozvoja čitateľskej 

gramotnosti naši žiaci II. stupňa strávili 

príjemné chvíle plné zaujímavých aktivít 

v novej školskej knižnici. Žiaci si 

zopakovali metódou pojmového pexesa, 

čo vedia o knižnici, knihách a známych 

autoroch. Oprášili si vedomosti ako sa správať ku knihám a v samotnej knižnici. 

Aktivitou „vrecúško s tajomstvom“ si precvičili hľadanie kníh podľa indície či 

autora. Naši ôsmaci debatovali na tému Prečo čítať knihy? Všetci sa zhodli na 

tom, že kniha je pre človeka zdrojom informácií. Jej čítaním si rozvíjame nielen 

fantáziu, ale aj obohacujeme svoju slovnú zásobu. Žiaci tiež mali možnosť 

prelistovať si knihy, ktoré ich zaujali. A samozrejme, pustili sa do čítania. 

Piataci si prečítali slovenskú ľudovú rozprávku Trojruža, šiestaci príbeh 

Z poľovníckej kapsy a ôsmaci vycestovali do sveta Malého princa. Žiakom sa 

v školskej knižnici páčilo, odniesli si veľa čitateľských zážitkov a chuť čítať 
                                                                                                         p.uč.Mgr. Anna Tokárová 

 

 

 

 



 

27. október - Biblický kvíz 
 

 

                                   „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ týmto citátom sme 

27. októbra v 5. A triede otvorili biblický kvíz. Úlohou 

žiakov bolo zistiť, kto je autorom tohto citátu. A ako 

ináč, ako cez Sväté písmo, sa k tomuto cieľu mali 

dopracovať štyri súťažné dvojice. Vo Svätom písme 

vyhľadávali zadané súradnice z evanjelií, po ich 

vyhľadaní našli chýbajúce slovo z citátu, dopísali ho do 

doplňovačky, a takto sa postupnými krokmi dostali 

k vyriešeniu tajničky. Všetkým súťažiacim sa podarilo 

zistiť, že autorom tohto výroku je svätý Hieronym. 

Dvojica v zložení Šarlota Slišková a Rebeka Maľarová 

vyriešila tajničku ako prvá, a tak dievčatá sa stali víťazkami biblického kvízu. 

Blahoželáme. 
                                                                                                       p.uč. Mgr. Anna Kužmová 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 


