
                                                     

 

  

 

 

  

 

Milí čitatelia,  

je tu začiatok nového školského roka a s ním aj ďalšie číslo časopisu 

Čimo. Nájdete v ňom prehľad udalostí za obdobie minulého školského 

roka apríl - jún 2015, ktorých sme sa zúčastnili v rámci školskej 

i mimoškolskej činnosti či koncoročné výlety, ktoré absolvovali naši žiaci. 

V závere nechýba ani dojemný prejav deviatakov, ktorým sa lúčili so 

školou a môžete sa pozrieť aj na to, akí sme boli pekní na koncoročných 

fotkách  Veríme, že si z tejto ponuky vyberiete témy, ktoré vás budú 

zaujímať. Zároveň sa vám chceme poďakovať za priazeň, ktorú ste nám 

prejavovali a tešíme sa na stretnutie opäť v tomto školskom roku.          

Redakcia 

september – október 2013 

apríl – jún 2015 



Škola v prírode 

V dňoch 19. – 24. 4. 2015 sa 

naši žiaci z 1. stupňa spolu s p. 

učiteľkami opäť zúčastnili Školy 

v prírode Twistovo v Trenčianskej 

Teplej. Aj tento rok bolo výborne 

a odniesli si domov množstvo 

nových zážitkov. O pestrý program 

sa im počas dňa starali animátori, no 

nezabudli pri tom ani na učenie, 

ktorému sa venovali na izbách. Vo 

večerných hodinách bol priestor i na 

zábavu. Môžeme skonštatovať, že i tento rok sa škola v prírode vydarila a žiaci sa už 

teraz tešia na jej ďalší ročník. 

  



Váh – od prameňa k ústiu 
  

Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý 

bol 22. 4. 2015, sme mali možnosť viac 

spoznať časť našej vlasti – rieku Váh 

a jej rôzne podoby. Počas zaujímavej 

prednášky, ktorú zorganizovala p. uč. 

Madunická, sa žiaci dozvedeli, kde Váh 

pramení, aké prítoky priberá počas 

svojej cesty, spoznali mestá, ktorými preteká, Vážsku kaskádu, a dokonca si mohli 

vypočuť aj čo-to z histórie Považia. Odniesli si teda množstvo nových poznatkov, 

ktoré môžu využiť nielen na hodinách geografie, ale i v reálnom živote. 

  



Exkurzia do Modry  

 

 

 Keďže máme Rok 

Ľudovíta Štúra, 

absolvovali žiaci 6. – 9. 

ročníka dňa 29. 4. 2015 

exkurziu do Modry, ktorú 

zorganizovala p. uč. 

Šupáková. Jej program bol 

naozaj pestrý. Žiaci 

navštívili Múzeum 

Ľudovíta Štúra 

s pamätnou izbou, jeho hrob i Galériu národného umelca Ignáca Bizmayera. Všade 

pozorne počúvali výklad, ktorý ich očividne zaujal a patrí im pochvala aj za výborné 

správanie počas celej exkurzie. Veríme, že i v budúcich rokoch budeme pokračovať 

v tejto peknej tradícii, aby sa i mladší žiaci mohli vydať po stopách tohto významného 

národného buditeľa a kodifikátora spisovnej slovenčiny. 

 

 

 



Mladý zdravotník  

 

Dňa 30. mája sa už tradične v Trenčíne konala súťaž mladých zdravotníkov. 

Ani tento rok si žiaci nenechali túto udalosť ujsť. Z našej školy sa jej zúčastnili žiaci 9. 

ročníka: Ladislav Ševčík, Klára Malinková, Veronika Miklovičová, Karolína 

Hrončoková a Vanesa Znachorová. Súťaž sa konala v priestoroch školy na ul. 

Novomeského v Trenčíne, kde si družstvá museli prejsť rôznymi súťažnými 

stanovišťami. Bola zameraná nielen na praktické zručnosti týkajúce sa podania prvej 

pomoci, ale aj vedomostné zručnosti. Po skončení súťaže sa vyhlasovali najlepšie 

družstvá. Naši žiaci sa bohužiaľ nedostali do prvej trojky, no napriek tomu to nikomu 

neubralo z dobrej nálady a všetci sa tešili, že sa mohli tejto súťaže opäť zúčastniť.    

 

 

 



Vesmír očami detí 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s 

hvezdárňami, centrami voľného času, okresnými astronomickými 

kabinetmi a regionálnymi osvetovými strediskami na Slovensku vyhlásila 

výtvarnú súťaž "Vesmír očami detí". 

Do súťaže sme poslali 42 prác našich žiakov. 

Ocenenie v súťaži získala aj naša žiačka 3. ročníka Bibianka Vidanová. 

 

 

 

 

 

 

  



Podjavorinské folklórne slávnosti 

 

Dňa 9. mája 

2015 sa žiaci 

folklórneho krúžku 

zúčastnili 3. ročníka 

Podjavorinských 

folklórnych slávností 

na vrchu Roh 

Lubina. Predstavili 

sa so svojím 

kultúrnym programom, ktorý nacvičili spolu s p. uč. Samekovou. Celé vystúpenie sa 

nieslo v jednej téme, a tou boli tento rok „Pytačky“ od Ľ. Podjavorinskej, ktoré bolo 

doplnené ľudovými piesňami a tancom. Aj keď sú len amatéri, určite sa nedali 

zahanbiť pred profesionálnymi detskými súbormi. Deti nás opäť nesklamali 

a predviedli to, čo sa počas roka naučili. Veľká vďaka patrí deťom a ich rodičom, ktorí 

určite prežili príjemné sobotňajšie popoludnie plné ľudovej muziky, spevu a tanca. 



Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike 

 

Naši žiaci obsadili na majstrovstvách okresu v ľahkej atletike krásne tri prvé 

miesta. Napriek veľkej konkurencii zaznamenali tento mimoriadny úspech Lenka 

Kovačovicová (8. roč.) v skoku do diaľky i v behu na 60 m a Martin Krajčovic (9. roč.) 

vo vrhu guľou. Postúpili teda na krajské majstrovstvá, ktoré sa uskutočnia v Dubnici 

nad Váhom. Obom srdečne gratulujeme a držíme palce i v krajskom kole! 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Športové súťaže 

Naši žiaci sa zúčastnili viacerých športových súťaží s týmito výsledkami: 

 

Minivolejbal dievčatá 

1. miesto v obvode i v okrese 

2. miesto v kraji 

12. miesto - Majstrovstvá Slovenska 

 

Midivolejbal dievčatá 

1. miesto v obvode a v okrese 

 

Hádzaná 

Chlapci - 2. miesto v okrese 

Dievčatá – 2. miesto v okrese 

 

Futbal 

MC DONALD CUP 

Mladší žiaci - 3. miesto v obvode 

 

Ľahká atletika 

Okresné kolo - 1. miesto - skok do diaľky - Lenka Kovačovicová 

       1. miesto – beh na 60 m – Lenka Kovačovicová 

       1. miesto – vrh guľou – Martin Krajčovic 

Krajské kolo -  3. miesto – vrh guľou – Martin Krajčovic 

 

 



Plavecký výcvik 

  

 V dňoch 1. 6. – 

5. 6. 2015 absolvovali 

žiaci 2. a 3. ročníka 

základný plavecký 

výcvik na plavárni na 

Starej Turej. Cieľom 

plaveckého výcviku na 

základných školách je 

oboznamovať žiakov 

s vodným prostredím, naučiť ich nebáť sa vody, a samozrejme plávať. Plávanie je 

totiž pre človeka najbezpečnejším a najzdravším športom. Čoraz viac detí má 

zdravotné problémy, t. j. bolesti hlavy, chrbta a nôh. Plávaním sa tieto zdravotné 

problémy dajú zmierniť, dokonca po čase ustúpia. Plavecký výcvik tento rok 

absolvovalo 18 detí, rozdelení boli do 2 skupín (1.sk. plavci, 2.sk. neplavci), 

inštruktormi plávania boli Mgr. P. Peráček, Mgr. M. Samek a Mgr. Ľ. Sameková. Pri 

záverečnom preteku sme vyhodnotili zvlášť 1. skupinu a zvlášť 2. skupinu. 

V 1.skupine sa na 1.mieste umiestnil Peter Samek (3.r.), na 2.mieste Lenka Kýšková 

(3.r.) a na 3.mieste Patrik 

Durec (3.r.). V 2.skupine sa 

umiestnila na 1.mieste Nina 

Juhásová (2.r.), na 2.mieste 

Broňa Malíčková (3.r.) a na 

3.mieste Erik Ostrovský (2.r.).  

Blahoželáme! 

  



Dopravné ihrisko 

 

Dňa 3. 6. 2015 sa žiaci 1. stupňa našej školy zúčastnili dopravného výcviku vo 

Vrbovom. Žiaci absolvovali teoretickú, ale aj praktickú časť. Najviac ich určite zaujala 

praktická časť, počas ktorej sa stali účastníkmi cestnej premávky na improvizovanej 

križovatke či komunikácii. Jazdili na motokárach, bicykloch, povinnosťou bola prilba. 

Poznávali priamo dopravné značky, značenia, dopravné situácie. Výcvik bol 

zameraný aj na správanie sa chodcov, čo je veľmi dôležité zvlášť pre naše deti, ktoré 

si veľakrát neuvedomujú dôležitosť bezpečnosti na cestách a chodníkoch.  

 

 
 

 

 



Beseda s rybárom 
 

 

 

Na našej škole sa 

konala i beseda s rybárom, 

ktorú zorganizovala p. uč. 

Zimová. Svoje skúsenosti 

a zážitky s lovom rýb nám 

prišiel porozprávať náš 

školník, p. Jarko Kovačovic, 

ktorý je dlhoročným 

vášnivým a úspešným 

rybárom. Žiakom      1. 

stupňa poukazoval i čo-to zo 

svojej bohatej zbierky 

rybárskeho náčinia a opísal, na čo slúži. Touto cestou mu ešte raz ďakujeme za 

pútavé a poučné rozprávanie a tešíme sa na ďalšie zaujímavé besedy. 

  



Výlety 

 So záverom školského roka je už neodmysliteľne spojený aj čas výletov. Žiaci 

5. a 6. ročníka absolvovali výlet do Bratislavy. Navštívili Slavín, zoologickú záhradu 

a nákupné centrum Eurovea. Prešli sa po nábrežiach a terasách, pozreli si sochy i 

pamätníky a videli aj novú budovu SND. 

Aj žiaci 7. ročníka (a dve ôsmačky) boli 

na výlete v Bratislave. Vybrali sa tam 

rýchlikom a v hlavnom meste využili i MHD, 

v ktorej sa naučili „cvikať“ lístky . Navštívili 

tiež ZOO a Dinopark, pozreli si striedanie 

stráží pred prezidentským palácom a po 

prehliadke historického centra Bratislavy i oni 

„zakotvili“ v Eurovei, kde si mohli nakúpiť či 

sa len poprechádzať. Časť detí, ktorým sa 

nechcelo nakupovať, sa povozila električkami 

a spokojní sa všetci zasa vlakom vrátili 

domov. 

 Žiaci 9. triedy absolvovali svoj 

posledný spoločný školský výlet - už druhý 

raz do Viedne. Teraz bol ich cieľom 

Schönbrunn, prezreli si jeho parky, záhrady 

a navštívili  zoologickú záhradu. Viedenská 

ZOO je najstaršou v Európe, založená bola 

v roku 1752 a bola už viackrát vyhlásená za 

najlepšiu európsku zoologickú záhradu. 

Žiaci sa prešli aj na Glorietu a zabavili sa v 

bludisku. Do Viedne cestovali naši deviataci 

vlakom a po Viedni sa presúvali metrom. Aj 

to je pre nich dobrá skúsenosť, pretože do Viedne môžu cestovať hocikedy aj s 

rodičmi. Naučili sa orientovať v meste, použiť mapu, bedeker a v neposlednom rade 

využiť vedomosti z nemčiny.  Žiaci si priniesli domov nové zážitky aj nové poznatky. 

   



Čítajme si.... 

 

 Dňa 18. 6. 2015 sme sa opäť zapojili do celoslovenského projektu Linky 

detskej istoty pod názvom Čítajme si. Jedná sa o čitateľský detský maratón, ktorého 

cieľom je pritiahnuť k čítaniu viac detí a poukázať na význam literatúry pre deti. Do 

čitateľského maratónu sa tentoraz zapojilo 90 žiakov našej školy a dúfame, že 

v budúcom školskom roku sa ich počet ešte zvýši. Teší nás, že aj v dnešnej 

pretechnizovanej dobe majú naši žiaci stále záujem o čítanie kníh, v čom ich 

budeme, samozrejme, i naďalej podporovať. 



     Projekt eTwinning 

Žiaci 9. ročníka dokončili prácu na medzinárodnom internetovom projekte 

eTwinning. Opäť spolupracovali s partnerskou školou z ČR - ZŠ Václava Havla 

Poděbrady. Projekt bol zameraný na podporu a rozvoj tvorivých  schopnosti žiakov - 

tvorivé písanie, na podporu duševného rozvoja žiakov  - estetické vnímanie, 

spolupráca, empatia, na podporu práce s digitálnymi technológiami. Žiaci si 

upevňovali a rozvíjali kompetencie v oblasti komunikácie - v materinskom a blízkom 

slovanskom jazyku, ďalej v oblasti IKT a digitálnych technológií, vedy - získavanie, 

triedenie a spracovávanie poznatkov z oblasti prírody a jej ochrany, ďalej sociálne 

kompetencie a kompetenciu iniciatívnosti. Žiaci pracovali aj s deťmi - predškolákmi 

miestnej materskej školy. Výsledkom je zborník žiackych prác – básní s tematikou 

prírody určených pre malé deti - 2. slovanský zborník encyklopedický. Prispeli do 

neho žiaci oboch partnerských tried. Zborník je pripravený do tlače. 

V nadväznosti na tento projekt sme sa uchádzali o projekt Erasmus+ a boli 

sme úspešní. Naši učitelia tak mohli v novembri a v máji stážovať na partnerskej 

škole v Poděbradoch. Tento pobyt bol mimoriadne podnetný a prospešný pre rozvoj 

profesijných kompetencií našich učiteľov. Ďakujeme našej partnerskej škole a jej     

p. riaditeľovi za ochotu a nezištnosť, s akou sa nám venovali. 

 

 

 

 

 

 



Národný projekt - zsodborne 

 

 

 

V národnom projekte spolufinancovanom zo zdrojov EÚ sa využijú inovatívne 

formy a metódy výučby, ako pripraviť žiakov ZŠ na rozhodnutie o budúcom štúdiu či 

kariére. Projekt sa sústredí na vysoko aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti, ako 

je príprava žiaka ZŠ na vykonávanie kvalifikovanej práce v hospodárstve              

v odboroch, ktoré trh vyžaduje a kde žiak nájde svoje uplatnenie. 

 

Projekt sa  orientuje aj na prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických  

zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu  tradičnej 

školy na modernú. V pláne je  preškolenie pedagógov biológie, chémie, fyziky 

a techniky, ako aj  výchovných poradcov, aby pomohli základným školám usmerniť 

žiakov študovať ďalej, podľa ich talentu a schopností.  

Prostredníctvom národného projektu chceme podporiť aj rozvoj práce 

s talentami na základných školách, ktorá je nevyhnutná na zvyšovanie záujmu 

žiakov o odborné vzdelávanie a prípravu. Pomôžeme tak prepojiť teóriu s praxou už 

na základnej škole. 

 

Realizáciou projektu budú žiaci zapojených ZŠ zorientovaní v problematike 

profesijnej orientácie na OVP a budú vedieť reálne posúdiť svoje budúce pracovné 

možnosti, a podľa toho budú vedieť vykonať optimálnu profesijnú voľbu vo vzťahu 

k OVP. 

 

 

 

 



Mikroprojekt cezhraničnej spolupráce 

   

Obec Babice a Bzince pod Javorinou vytvorili spoločný mikroprojekt „Poznávaj 

priateľa od malička“, v rámci ktorého prebehlo niekoľko spoločných akcií určených 

predovšetkým pre rodiny s deťmi. V mesiaci marec to boli tradičné detské karnevaly 

v Babiciach a Bzinciach a nová akcia „Veľkonočné hrkanie“. V mesiaci máj sa 

uskutočnili ďalšie dve akcie, a to: 

Výlet na Slovensko 17. 5. 2015 „Podjavorinským krajom“  do okolia Bziniec 

pod Javorinou. Výletníci z Babíc aj Bziniec spoločne navštívili minifarmu v Lubine, 

kde si deti mohli nakŕmiť a pohladiť domáce aj exotické zvieratá, často v miniatúrnej 

veľkosti. Na záver prehliadky prebehla spoločná opekačka v areáli s detským 

ihriskom. Ďalšou zastávkou sa stala neďaleká Holubyho chata s možnosťou výšľapu 

k miestnemu vysielaču. Deň bol zakončený prehliadkou Parku miniatúr v Podolí, 

ktorý ponúka návštevníkom vo vonkajších exteriéroch modely slovenských 

historických stavieb v ich niekdajšej pôvodnej podobe. Účastníci si pri prehliadke 

vypočuli zaujímavý sprievodný výklad spojený s problémami pri výstavbe miniatúr. 

Dátum 30. 5. 2015 nahradzoval Deň detí pod názvom „Po stopách veveričky“ 

a prebehol v areáli múzea „Na Mýtinke“. Pre deti bolo pripravených niekoľko 

stanovíšť s úlohami, pri ktorých sa zoznámili s českou prírodou poznávaním stromov, 

vtákov a cicavcov. Po úspešnom absolvovaní všetkých úloh boli deti odmenené 

hračkou a nanukom. Súčasťou dňa bola aj ukážka výroby vtáčích búdok a hmyzích 

hotelov, čo si deti s rodičmi mohli sami vyskúšať a búdku či hotel si odniesť domov. 

Najmenší si mohli zaskákať na nafukovacom hrade alebo si nechať pomaľovať tvár. 

Po celú dobu trvania akcie bolo prístupné múzeum poľovníctva a pytliactva 

s výkladom sprievodcu.  Na záver si všetci prítomní opiekli spolu špekáčiky. V rámci 

tejto akcie bolo z obrázkov detí vyrobené dvojjazyčné pexeso, dvojjazyčné pracovné 

listy zamerané na úlohy z prírody a záložky do kníh s motívom múzea. 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii akcií, ako aj všetkým, ktorí 

sa nakoniec zúčastnili!  

 



Záver školského roka 

 

            

Žiaci 9. ročníka mali na konci školského roka tradičnú rozlúčku so školou. Ich 

rozlúčkový príhovor vám v nezmenenej podobe prinášame v nasledujúcich riadkoch. 

 

Vážení učitelia, milí žiaci ! 

Máme veľkú radosť, že sme sa tu všetci stretli pri príležitosti rozlúčky so školou, i keď 

sa dnes vidíme v našej škole asi posledný raz. Osem rokov po sebe sme túžili byť tí 

najstarší a závideli sme každým deviatakom. Rok čo rok sme boli bližšie. A zrazu 

prišla devina. Obavy, radosť, nedočkavosť. Čakal nás monitor, prijímacie skúšky 

a strach zo strednej školy a nového prostredia. Ale najviac nás mrzí, že sa rozpadne 

naša rodina. Za deväť rokov sme si na seba veľmi zvykli. Každý zažil znechutenie 

z ranného vstávania, niekedy by sme radšej zostali doma a váľali sa v posteli, ako sa 

učili. Ale ako povedal známy filozof Aristoteles: „ Vzdelanie má horké korienky, ale 

sladké ovocie“. My vieme, že bude ešte veľa tých znechutených chvíľ, ale zároveň aj 

vieme, že všetka snaha stojí za to a v živote budeme vzdelanie veľmi potrebovať. 

Základná škola nám dala veľa. Všetky základy do života, na ktorých môžeme stavať 

a posúvať sa ďalej. Za to všetko sa Vám chceme zo srdca poďakovať. 

P. uč. Matějková- Vy ste nás dostali ako prvá. Boli sme ešte malé ustráchané deti. 

Naučili ste nás čítať, písať, počítať. Doteraz si pamätáme, že indiáni apači zlomili 7 

ihiel, že stonožka má červené ponožky a na zadočku mašličku. Stále spomíname na 



naše zelené kreslo, ktoré sme využívali na všetko. Večné vyspevovanie Uniškoly, 

Hatipati a iných piesní. My odchádzame, ale nebojte sa, navždy budeme vaše 

„kurátenká“. Úprimne Vám za všetko ďakujeme a nikdy na Vás nezabudneme. 

P. uč. Trenčanská – S vami sme mali telesnú výchovu v prvom ročníku. Veľa si 

nepamätáme, ale niečo predsa. Najväčší zážitok bol asi ten, keď Vás naša bývalá 

spolužiačka nechtiac privalila aj s kozou. Vaše hodiny sme si užili a ďakujeme Vám. 

P. uč Švikruhová a Sameková- Vy ste nás neučili žiadny predmet, ale zastupované 

hodiny boli super. Aj Vám ďakujeme. 

 P.uč. Macová- Na hornom stupni sa vystriedalo veľa učiteľov, ktorí nás učili 

angličtinu. Vy ste nás naučili veľmi veľa. Nie vždy to s nami bolo ľahké, ale dúfame, 

že budete na nás spomínať len v dobrom. Niekedy sme boli ako „tetky na trhu“ 

a „spovedali“ Vás o prichádzajúcom bábätku či svadbe. Tešíme sa s Vami 

a ďakujeme za všetko. Thank you. 

P.uč. Zimová- s Vami sme mali biológiu a chémiu. Najlepšie hodiny. Aj sme sa veľa 

naučili, ale aj zažili kopec srandy. Doživotne budeme vedieť, čo je hemoglobín 

a základy vymieňania poštových známok. Zo začiatku sme mysleli, že to s nami 

nevydržíte, no Vy ste si našli spôsob, ako to zvládnuť. Veľa perličiek naše ústa 

vypustili, veľa sĺz od smiechu sme si utreli a veľa vecí ste nám vysvetlili. Jednoducho, 

vaše hodiny sú nezabudnuteľné. Veľmi pekne ďakujeme. 

P.zástupkyňa- Vy ste nás učili dejepis a chvíľu aj občiansku. Na Vašich hodinách 

sme sa dozvedeli, že sme slabí ako 5-krát vyvarený gruzínsky čaj. Ale musíme 

povedať, že ste nás aj chválili, že sa u nás dobre učí. Miliónkrát ste nás upozornili, že 

sa nemáme hojdať na stoličkách, no hojdáme sa doteraz. Každou hodinou sa niesla 

tradícia Vášho výroku „ ja vaše remene“. Ďakujeme. 

P.uč.Ševčíková- Vy nás už neučíte. Je nám to veľmi ľúto, ale ďakujeme za super 

hodiny chémie, biológie a hudobnej, na ktorých ste vždy vytvorili príjemnú atmosféru, 

ale aj za to, že ste nás naučili prvú pomoc a skvele nás pripravili na súťaže, na ktoré 

ste s nami každoročne chodili. Ďakujeme   

P.uč.Turanová- Vás sme mali len krátko, no z angličtiny ste nám dali veľa. Thank 

you, missis Turanová. 

P.uč.Madunická- Geografia. Hodina plná spoznávania. Naučili ste nás veľa, ako 

napríklad, že Níl nepreteká Európou a že aborigenci nežijú v Grónsku. Priblížili ste 

nám naše okolie a náš svet. Pomohli ste nám s výberom stredných škôl, po ktorých 

ste s nami chodili. Vašu obetavosť si ceníme a ďakujeme za všetko. 

P.uč.Peráček- Už len pri vyslovení Vášho mena sa nám kútiky úst roztiahnu to 

širokého úsmevu a hlavou nám behajú všetky zážitky. Hodiny sveta práce „strávené“ 

v kuchynke jedením a priberaním, hodiny techniky zbytočným pílením latiek. Pri 

otázke čo ideme robiť, ste s úsmevom odpovedali „ Príde pre nás ávia a ideme 

odhadzovať sneh na Javorinu“. Vaša snaha urobiť z drevenej Kláry gymnastku sa 



vám čiastočne podarila a ju vďaka Vám prijali na strednú školu. Síce sme leniví, no aj 

tak sme sa snažili pri cvičení dať zo seba to najlepšie. Ja, Vanesa, a Karina Vám 

ďakujeme za úžasné súťaže vo volejbale a za to, že ste nás v tom posúvali ďalej. 

Ďakujeme.    

 P.uč.Šupáková- Vy ste nás naučili dobre po nemecky, na literatúre sme objavili nové 

knihy a na slovenčine sme aspoň ako tak pochopili štúrovskú slovenčinu. Chodili ste 

s nami po recitačných súťažiach, z ktorých sme si odniesli nové skúsenosti. Dva roky 

ste s nami tvrdo pracovali na medzinárodnom projekte a my sme nazbierali veľa 

nových skúseností. Keď sa z chodby ozvalo hlasné tresknutie dverí, vedeli sme, že je 

zle. A potvrdili ste nám to po príchode do triedy , keď ste už od polovice triedy hodili 

kľúče na stôl. Neraz lietali naše písomky vzduchom. Ale vždy ste verili, že je v nás 

viac, ako sme si o sebe mysleli. Ďakujeme aj za Váš čas, ktorý ste nám venovali pri 

príprave na monitor a prijímacie skúšky. Vielen Dank. 

P.uč. Kusendová- Štvrtáci vždy po príchode na druhý stupeň získajú novú triednu 

učiteľku. U nás to nebolo inak. Bolo veľa možností a my sme dostali tú najlepšiu. 

Hneď ako sme vstúpili do našej novej triedy, začali sme sa cítiť ako doma. S Vami 

sme mali matematiku a fyziku. Na fyzike ste nás naučili zapájať el. obvod, ale aj to, 

že nemáme strkať prsty do zásuvky. Matematika. Kapitola sama o sebe. Zlomky, 

rovnice, konštrukčné úlohy. Nič, čo by sme vedeli. Mrzí nás, že po Vašej hodinovej 

snahe nám niečo vysvetliť, ste sa dočkali iba slova „nechápem“. Ďakujeme Vám 

preto, že ste mali trpezlivosť a tiež ste nás skvelo pripravili na monitor a prijímacie 

skúšky. Nikdy nezabudneme na naše večné kecanie a hlavne na Vaše špekáčiky na 

pive. Ďakujeme zároveň aj za úžasné výlety. Ďakujeme za to , že ste hrali 

prekvapenú, keď sme vám už asi 5-krát usporiadali oslavu. Ďakujeme za spoločný 

smiech i spoločné slzy, za zvýšený hlas i láskavé slovo, za pohladenie i pokarhanie. 

Myslíme si, že sme neboli najhorší, a dúfame, že Vám budeme chýbať, lebo Vy nám 

budete určite! Máme Vás veľmi radi. Ste naša druhá mama. Patrí Vám veľké 

ďakujem!  

A vy, milí piataci, dostanete to najlepšie, čo sa len dá, tak poslúchajte, vážte si ju 

a od pána školníka si vypýtajte kľučky na zadné okná. 

Dostali sme veľa poznámok typu : Žul žuvačku na hodine, Hrali človeče nehnevaj sa 

na hodine, Schoval učiteľskú stoličku, či Hral sa s mobilom pred inšpektorkou. Ale aj 

za to sme vďační.  

Chceli by sme sa poďakovať aj p. katechétke Hulmanovej, p. farárovi Ondríkovi, p.uč. 

Hlístovej, Naďovej, p.uč.Jarábkovi, pani upratovačkám, pani kuchárkam, pánovi 

školníkovi, pani sekretárke a pani vychovávateľke. A ďakujeme aj Vám, pán riaditeľ. 

Veríme, že sme Vám nenarobili veľa starostí. Prajeme Vám ešte veľa dobrých 

žiakov. Ďakujeme.                                   
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