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Školský časopis   december 2016     číslo 1    

ŠŠŠTTTVVVOOORRRLLLÍÍÍSSSTTTOOOKKK   ŠŠŠKKKOOOLLLYYY   
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 Milí moji priatelia, hneď na úvod dovoľte len pár slov. Práve sa 

Vám dostal do ruky dlho očakávaný školský časopis „Štvorlístok školy“. 

Pevne verím, že každý jeden z Vás si nájde v ňom niečo zaujímavé 

a užitočné. Budeme sa spolu takto stretávať a spomínať na všetko 

krásne čo sme spolu prežili a tešiť na to, čo nás bude čakať. Nech život 

na našej škole ostane vo Vašich spomienkach.  

Tak rýchlo, pekne poporiadku, začnime tu všetci spolu. 
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    Milí žiaci, kolegovia, pracovníci a čitatelia nášho časopisu 

 

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila niekoľkými vetami pri príležitosti prvého 

vydania nášho školského časopisu. Som veľmi rada, že naša škola opäť vydáva časopis pod 

názvom „Štvorlístok školy“. Tento projekt vznikol pod vedením Ing. Lucii Hronyeczovej 

a žiakov navštevujúcich Informatický krúžok. Je to možnosť ako predstaviť našu školu a dať 

na vedomie širokej verejnosti čo všetko robí a pripravuje škola pre svojich žiakov. 

Naša škola sa snaží čo najlepšie spríjemniť žiakom školské prostredie a počas letných 

prázdnin a v priebehu nového školského roka 2016/2017 prešla menšou rekonštrukciou. Na 

prvom stupni prebehla kompletná rekonštrukcia všetkých podláh v triedach. Do 1 ročníka sa 

zabezpečila tabuľa, do 2. ročníka premietacie plátno. Žiakov čakali vyrobené lavičky a stôl 

z paliet na vonkajšie sedenie na školskom dvore. Zmodernizovala sa špeciálna učebňa kde 

boli zakúpené 2 magnetické tabule a 2 prenášacie tabule. Do školy boli zakúpené 4 

notebooky, 1 počítač a 1 tablet. Žiakom sa zakúpili knižky, pracovné zošity a samozrejme aj 

pre našich najmenších do MŠ. Do zborovne sa kúpila kuchynská linka so spotrebičmi a 

momentálne sa skrášľuje maľovaním budova U2. Veľkým prekvapením je aj nový nábytok do 

5.A triedy, ktorý k nám dorazí začiatkom Februára. Do konca júna chceme ešte zariadiť ďalšie 

2 triedy a zmodernizovať informatickú učebňu novým nábytkom a novou výpočtovou 

technikou. V MŠ sa zakúpili postele, obliečky, poťahy a koberec, aby mohla naša škôlka 

fungovať naplno. 

Budeme sa snažiť zapájať do projektov a získať financie na efektívny rozvoj našej 

školy. Veď hlavným naším cieľom je skvalitnenie vzdelávania našich žiakov. 

  Mgr. Gabriela Tóthová   riaditeľka školy 

 

Takto sme začali  

 Dňa 9. septembra 2016 sa po letných 

prázdninách znova otvorili školské brány. 

Škola privítala svojich žiakov. Po dlhých dvoch 
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mesiacoch sa žiaci znova zišli plní očakávaní a energii. V septembri sme privítali aj nové 

posily v učiteľských kruhoch, ktoré nahradili chýbajúce miesta.  

Srdečne sme privítali aj našich najmenších prváčikov, ktorí s veľkým očakávaním a 

prekvapením prvý krát zasadli za školské lavice. Veľké zvedavé očká a široký úsmev ich 

sprevádzal počas celého dňa. Aby sa stali plnohodnotnými školákmi boli úspešne prijatí počas 

slávnostného Slniečkovania. Krásny diplom čestného prváka a slniečko na hrudi zdobilo 

našich najmenších. Nech to je deň pamätný, veď čas detských hier sa zmenil na dni 

povinností. Všetko krásne začína a sladučká torta radosť ovládla. Nakoniec ešte tanček 

kratučký a hurá už som prváčik !!! 

Ešte krásne prianie na záver naši malí najmenší veľa síl a radosti, nech Vás rozum 

poslúcha a ručička krásne písmenka spoznáva  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektový deň. 

 V plnom prúde sme sa pustili do nového školského roka 2016/2017. Po pri 

vyučovacom procese sa naša škola stále zapája do rôznych aktivít a s tým spestruje život na 

škole žiakom. Žiaci sa zúčastňujú každý mesiac projektového dňa. Je to spôsob efektívneho 

spestrenia vyučovacieho procesu a zároveň žiakov učí k disciplíne a samostatnej práci na 

hodine.  

JJJaaabbbĺĺĺčččkkkooovvvýýý   dddeeeňňň   

 Jabĺčko – vede liste ? 

Sladké, voňavé, šťavnaté ... Jablko je jedno z najzdravších druhov ovocia. 
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Každý šťavnatý kúsok jablka zásobuje telo energiou, spoľahlivo uhasí smäd vďaka obsahu 

ovocných kyselín a dobre nasýti. Veľmi veľa výživných látok sa nachádza už v šupke, preto 

by sa pri konzumácii jablko nemalo šúpať. Jedno jablko denne má regeneračné a detoxikačné 

účinky na náš organizmus, pôsobí ako „domáci lekár“. Skúsme ho teda zaradiť do nášho 

jedálnička každý deň a pozitívne účinky sa určite čoskoro dostavia. 

Aké látky obsahuje jablko?  

1. vodu (až 84%) 

2. vlákninu, vďaka ktorej má blahodarný účinok na náš metabolizmus 

3. veľa pektínu, ktorý na seba viaže škodliviny z tela a odvádzajú ich von 

4. nenasýtené tuky  

5. vitamín C 

6. minerály: draslík, vápnik, horčík  

7. rad antioxidantov, ktoré znižujú riziko ochorenia na rakovinu 

8. vysoký obsah fruktózy 

Liečivé účinky jabĺk prejavujúce sa po ich konzumácii 

 znižujú krvný tlak a hladinu cholesterolu 

 posilňujú imunitný systém, srdce a krvný obeh 

 stabilizujú hladinu cukru v krvi 

 podporujú trávenie 

 blokujú tvorbu žlčníkových a obličkových kameňov 

 povzbudivo pôsobia na nervovú sústavu 

 chránia mozog pred Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou 

 vďaka vysokému obsahu železa pomáhajú pri málokrvnosti 

 pôsobia močopudne a brzdia tvorbu kyseliny močovej 

 čistia črevá a zamedzujú množeniu škodlivých mikroorganizmov v nich 

 posilňujú ďasná 

 

 „Jabĺčkový deň“ V tento deň sa žiaci dozvedeli aké sú 

jabĺčka výnimočné, ako sú prospešné pre naše zdravie 

a čo všetko sa z nich dá pripraviť. Každý jeden žiak 

dostal jabĺčko a sladkú jablkovú tyčinku. Fantázia žiakov 
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pod vedením triedneho učiteľa vykúzlila príjemnú atmosféru v každej jednej triede. Chutné 

jablkové šaláty pripravovali žiaci IV.A triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. Bergelovej. 

Piataci vypekali jablká v župane. Po chodbách tak rozvoniavala vôňa pečených, vyprážaných 

a dokonca aj čokoládových jabĺčok. Každá jedna trieda sa s radosťou zapojila a krásne plagáty 

zhotovila, tieto teraz chodby školy zdobia. 

 V tento deň vznikla aj krásna básnička na počesť nášho jabĺčka.  
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PPPooohhhnnniii   kkkooossstttrrrooouuu...   

V škole sa nie len pojedá, ale aj 

zdravo športuje. Ďalší projektový deň, 

ktorý vyzdvihnúť musíme je Deň 

športový. Triedu sme opustili, spoza 

stola vystúpili a počítače, tablety za 

zdravý šport vymenili. Na vzduchu 

sme športovali, rôzne športové 

aktivity pripravili. Basketbal loptou 

hrali, lanom sa preťahovali, granát na 

ihrisku hádzali. Dievčatá si v telocvični 

tancovali a chlapci na dve bránky futbal hrany. Nakoniec aj bicykel veľkú úlohu v tento deň 

mal, šikovnosť našich žiakov na prekážkach ukázal. Celá škola športom žila a hlavy, kosti 

prevetrala. Športový deň sme videom ukončili. Na internet sme ho zavesili a do projektu 

„Pohni kostrou“ zapojili. Naši žiaci si v ňom aj zabehali a širokému svetu na internete aj našu 
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obec ukázali. Brzotín je vo videu , ako žiaci s učiteľmi po obci sa pretekajú. Ak si veľmi 

zvedavý nájdeš nás na  https://youtu.be/dQnKlPfOAFA. Že sme dobrí boli, veď 

aj diplom sme dostali. Ďalší úspech pre nás všetkých, že sme našu školu 

pekne reprezentovali. Veľké ďakujem pekne patrí Vám všetkým, ktorí ste 

nás v tom podporovali a sami sa projektu zúčastnili. Ďakujeme  
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Deň boja proti drogám 

 Život prináša pre naše deti mnoho nástrah 

a nepríjemných okamihov, ktoré žiaľ nevieme stále ustrážiť. Naši 

žiaci nie sú žiadnou výnimkou a je veľmi zarážajúce, že mnohé deti 

už v deviatich rokoch svojho života majú bohaté skúsenosti s alkoholom, fajčením a dokonca 

aj s ľahkými drogami. Mnohý si kladieme otázku ako je to možné? Jednoducho žijeme veľmi 

uponáhľane, rodičia neprejavujú dostatok času a záujmu o svoje deti, v mnohých prípadoch 

sa stáva že rodina tým prvým spúšťačom je, keď rodič ako 

prvý ponúkne štamperlík svojmu dieťaťu, veď sa nič 

nemôže, stať nech ochutná. Žiaľ to je ten prvý 

nepremyslený moment, ktorý zasiahne nie jedno dieťa. 

Deti sú zvedavé a radi skúšajú nové veci.  

 V našej škole sme sa zamerali aj na tento 

problém. V novembri sme privítali hostí Ing. Miroslava Korintuša z Policajného zboru a Mgr. 

Katarínu Kohutiarovú sociálneho pedagóga. Na prvom stupni sa žiaci oboznamovali s témou 

čo patrí medzi drogu a prečo sa jej treba vyvarovať a triedy od štvrtej po deviaty ročník sa 

zúčastnili prednášok.  

Naši hostia prednáškami upozornili na trestnoprávnu zodpovednosť každého žiaka. 

Poukazovali na príklady zo života a nepekné osudy ľudí, ktoré boli postihnuté drogami 

a závislosťami ako na alkohole tak aj neuvážené gamblerstva. Takáto osveta je veľmi dôležitá 

v tomto veku. Žiakov téma veľmi zaujala a búrlivo diskutovali o problematike. Výsledkom boli 

krásne plagáty, ktoré budú slúžiť na chodbách školy ako výstraha pre všetkých. 
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Rok čitateľskej gramotnosti 

 V nie poslednom rade Vám chcem 

predstaviť aj projekt celoročný, keď škola vedie 

žiakov k čítaniu. Upozorňuje na nevyhnutnosť 

čítania. Žiaľ je to smutné konštatovanie, ale 

dnešné deti veľmi málo čítajú, dokonca ani 

nevedia správne čítať. Nesprávne spájajú slová 

a mnohým výrazom ani nerozumejú. Čas keď 

kniha bola najlepším priateľom je vytláčaná 

modernou výpočtovou technikou počítačom, tabletom. Čítanie podporuje fantáziu, slovnú 

zásobu a upevňuje gramatiku.  

 Žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov navštevujú školskú knižnicu raz do 

mesiaca, kde si vyberajú literatúru, ktorá ich vie zaujať. Venujú sa nie len obsahu ale aj forme 

správneho čítania. 

Oslávili sme aj Mikuláša 

Ako každý rok ani tento neostali žiaci 

bez sladkej odmeny v deň Mikuláša. Sladký 

balíček dostali v škole a keď Mikuláš zavítal 

na obec v Brzotíne, naši šikovní žiaci 

pripravili krásny program. Recitovalo sa, 

tancovalo a rezko sa zabávalo.   
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Čo je nové, chváliť sa je ľudské ! 

 Keď sme sa tak rozpísali, nesmieme 

zabudnúť ani na tých našich najmenších. 

K základnej škole patrí aj materská škôlka. 

Škôlkari s nami prežívajú 

spoločné chvíle aj keď ich 

ešte starosť obchádza 

a radosť s hier sprevádza, 

novinkou je veľká vec, veď už v škôlke sladké sníčky majú. Spinkajú ako 

anjeli. Áno je to tak, naša vynovená škôlka ponúka celodennú starostlivosť 

o našich najmenších. Po náročných hrách a výdatnom obede v nových 

postieľkach si pospia.  

Naša škola 

 Snažili sme sa Vám aspoň trocha 

priblížiť náš školský život za školskými lavicami. 

Opísali sme Vám tie najzaujímavejšie projekty, 

ktoré sme doposiaľ absolvovali. Naša škola sa 

snaží zaujať a niečo našim žiakom dať aj do 

života. Všetky organizované projekty sú cielené, 

plnohodnotné a hlavne náučné. Za toto 

obdobie sa naši žiaci zúčastnili aj na divadelných podujatiach ako Hrnček Var, Psíčkovo, mali 

rôzne iné zaujímavé posedenia a aktivity, ktoré sa všetky ani spomenúť nedajú. Myslím, že je 

toho až neúrekom a verím, že každý si príde na svoje. Na 

našej školskej stránke nájdete stále aktuálne témy 

a program pre naše deti. https://zsbrzotin.edupage.org  

Čo nás ešte čaká? V prvom rade prichádzajú najkrajšie 

sviatky v roku a naša škola si dovolila pripraviť 

Vianočný program, ktorý je prichystaný dňa 19. 

decembra pre obec v našej školskej jedálni. Koniec 
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kalendárneho roka ukončíme 22. decembra na  Vianočnej akadémii, ktorá bude v posledný 

deň pred zimnými prázdninami. 

SSSpppooovvveeeďďď   

 Nie je to vždy ľahké, stojí to veľa námahy, trpezlivosti a síl, 

mnoho krát už až slzy na krajíčku, byť správnym smerom odhodlaný 

a všetko pozitívne ohodnotiť, aj keď slová mnoho krát urazia a pohľad 

nepríčetný sa vynorí, stále je nádej, že ten ďalší deň už znova lepší 

bude. Preto prosím zamysli sa než urážlivé slová z úst vypustíš, veď 

ver že človek človeka rád má a pekné slovo väčšiu váhu má. Veď 

pochop aj ty nás, nie cieľom našim zatratiť jeVás. 

Trocha zábavy – zasmej sa 

Boris má na starosti svoju päťročnú dcéru Ester. Dcéra mu prinesie v 

malom poháriku vodu. Borisovi sa hra zapáči a vodu vypije. To sa opakuje 

niekoľkokrát. Keď príde domov Esterina mama, Boris sa jej chváli:  

- Vidíš, ako dobre sme sa pohrali? 

- Áno, ale to ti nenapadlo, že jediné miesto, odkiaľ Ester môže priniesť vodu je záchod? 

Janko šiel prvý raz do školy a keď sa vrátil, dedko sa ho pýta: 

- Koľko je 2x2? - Štyri, - odpovie Janko. 

Dedko mu za správnu odpoveď dal štyri eurá. 

- Keby som to vedel, tak poviem, že desať, - povedal rýchlo Janko. 

Malý chlapec hovorí mame:  

- Mami, povedz mi pravdu. V škole nás učia, že deti sa rodia a mne 

každý hovorí, že som otcovi z oka vypadol.     

     Synček sa pýta veľmi úprimne otca:  

Ocko, našu rodinu tiež zasiahne tá finančná kríza? A ocko pokojne odpovedá: - Finančná 

kríza zasiahne tých, ktorí majú peniaze. My, ktorí ich nemáme, si nemusíme robiť starosti. 

My sme v kríze už teraz! 
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AAA   tttaaakkk   nnnaaa   zzzááávvveeerrr   

 Pevne verím, že Vás náš „Štvorlístok školy“ potešil a prekvapil. Z láskou sme ho 

pripravili, aby ste z neho radosť mali. Prosím odpustite nám menšie 

chybičky. Námety a nápady nám pozbieraj a aj ty sa na našom ďalšom 

čísle podieľaj. 

 Na záver už len pár viet.  

Je tu čas vianočný, najkrajší v celom roku, je to hlavne čas lásky a pokory 

preto nezabúdajme ani my na iných. Stačí len úsmev a pekné slovo a hneď 

každé srdiečko sa prebudí. Buďme k sebe milí a navzájom si pomáhajme veď je tu ten čas 

vianočný. Nezabúdajme, že Vianoce nie sú niečo, čo trvá večne je to len kus domova, 

čo nosí každý vo svojom srdci. 

Krásne a požehnané vianočné sviatky všetkým  priateľom našej školy, 

žiakom, učiteľom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: vidíme sa 9. januára 2017 


