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Úvodník 

 

Ahojte!  

Znova sa k vám prihovárame zo školského časopisu Bodka. 

Ani sme sa nenazdali a už tu máme október. Po prázdninách sme sa 

ocitli opäť v škole a leto je nenávratne za nami. Aj keď sme si už zvykli 

na pohodlie počas dištančného vyučovania dúfame, že tento školský 

rok celý absolvujeme úspešne 

v škole.  

A čo nájdete na stranách prvého 

čísla tohto časopisu? Prezradíme 

vám. Ako každé číslo predtým, aj 

toto bude zaujímavé, poučné a predovšetkým zábavné. Dozviete sa ako 

nám bolo na letnej škole, môžete vyskúšať chutný recept na bublaninu. 

Spomenieme si aké preventívne akcie sa nám podarilo uskutočniť, kde 

všade sme sa zapojili  a veru za tie dva mesiace toho nebolo málo. 

Do Bodky môžete prispievať aj vy! Svoje pripomienky, názory, 

zaujímavé články, vtipy a niečo z vlastnej tvorby môžete odovzdať 

kedykoľvek v redakcii Bodka. Budeme veľmi radi… 

 

 

  

Vaši Bodkáči 

 



Letná škola 

 

Školský rok 2020/2021 sme zavŕšili 

letnou školou. Tá sa na našej škole 

uskutočnila v auguste a zúčastnili sa jej 

žiaci 1. aj 2. stupňa. Počas dvoch 

týždňov sme sa spoločne učili hravou 

formou, opakovali učivo pomocou interaktívnej 

tabule, bicyklovali, športovali no hlavne – utužovali 

kolektívneho ducha školy. V závere letnej školy 

boli všetci zúčastnení odmenení diplomom. 

 

 

 

Začiatok školského roka 2021/2022 

 

Tento školský rok prebiehal oproti minulým školským rokom opäť vskutku netradične . Nový 

školský rok 2021/2022 sa začal 2.septembra. Žiaci školy sa za prísnych hygienických 

podmienok zhromaždili v kmeňových triedach, kde na nich čakali ich triedni páni učitelia 

a pani učiteľky. Všetkým prítomným sa cez školský rozhlas prihovorila riaditeľka školy Mgr. 

Alena Milanová. Pani riaditeľka 

deviatakov povzbudila v ich 

poslednom roku štúdia na ZŠ a v 

žiackych radoch privítala našich 

malých prváčikov, ktorí dnes 

zasadli do školských lavíc po 

prvýkrát.  

Všetkým zaželala úspešný a 

šťastný nový školský rok 

2021/2022 . 



 Následne si žiaci vypočuli organizačné pokyny, 

nariadenia ohľadom šírenia ochorenia známeho ako 

koronavírus (COVID-19) od svojich triednych učiteľov a 

oboznámili sa so školským poriadkom. 

Keďže pandémia ochorenia Covid 19 aj naďalej pretrváva 

aj počas tohto školského roka sa bude v škole dodržiavať 

zásada R.O.R. 

 

                  

 

Žiacka školská rada 

Žiacka školská rada je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v 

oblasti výchovy a vzdelávania na ZŠ. Poslaním žiackej školskej rady je pomoc pri riešení 

výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie a realizovanie zaujímavých podujatí, 

prispievanie k zlepšovaniu vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi. Žiacka školská 

rada bude pomáhať pri riešení prípadných priestupkov žiakov voči školskému poriadku. 

Sústredí sa aj na zavádzanie prvkov demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, 

odstraňovanie vzájomných nedorozumení a predchádzanie týmto nedorozumeniam. Žiacka 

školská rada bude viesť žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné 

stránky života. Bude sa snažiť prispieť k tomu, aby sa naučili žiaci niesť zodpovednosť za 

svoje správanie.  



 

Tento školský rok sme si zvolili zástupcov do žiackej 

školskej rady nasledovne: 

 

Predsedníčka žiackej školskej rady:  Rebeka 

Blažečková 

                                                             

Podpredsedníčka žiackej školskej rady:  Sára 

Giničová 

 

Členovia:  

4.A        Marek Rusnák                             4.B    Jakub Kubica 

               Vanesa Valaštanová                             Kristína Polohová  

 

5.A          Adrián Pribylina                       6.A     Daniel Martinec 

                Michal Sabol                                       Martina Roľková  

   

7.A          Martin Pribylina                       7.B      Lucia Škvarková  

                Michal Turčin                                       Šimon Nosko 

 

8.A     Vanesa Koreňová                            9.A     Rebeka Blažečková 

            Samuel Petro                                             Sára Giničová 

            Kristián Skladaný                                      Boris Medveď 

                                                                               Sofia Michalková 

                                                                               Karolína Oravkinová 

                                                                               Matej Rusnák 

 

  Za pedagogický zbor: Mgr. F.Latinák 

 

Činnosť žiackej školskej rady 

V školskom roku 2021/2022 sme vstúpili do trinásteho roka existencie ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ 

RADY. Po skutočne aktívnom minulom školskom roku máme pred sebou neľahkú výzvu - 

obhájiť našu aktívnu prácu na poli reprezentatívnej organizácie školy, ktorá naplní všetky 

svoje ciele. Začiatkom septembra si žiaci IV. až IX. ročníka zvolili spomedzi seba 



predsedníctvo rady, ktoré budú mať tento rok opäť v rukách naši deviataci. Na októbrovom 

stretnutí reprezentantov rady už zasadnutie prebehlo pod vedením skúsených deviatakov, ktorí 

spolu s mladšími žiakmi 

prerokovali všetky dôležité 

body stretnutia, zhodli sa 

na príprave aktivít pre 

nadchádzajúce týždne. 

Aktívna práca mládeže pri 

budovaní pozitívnej klímy 

a imidžu školy je jednou z kľúčových úloh našej vzdelávacej ustanovizne. Prínosným 

dokumentom pre prácu mládeže je publikácia Ako na žiacku radu od Slovenského inštitútu 

mládeže - IUVENTA. Veríme, že aj tento školský rok v žiackej školskej rade bude rovnako 

bohatý a úspešný, akým bol ten minulý. 

 

UCHO, KTORÉ ŤA STÁLE POČUJE. 

O svojich ťažkostiach nás môžeš informovať písomne a lístok môžeš vhodiť do našej školskej 

schránky „UCHA!, ktoré je tu preto, aby si vypočulo všetky problémy žiakov. A nie len 

vypočulo, ale aby týmto žiakom pomohlo. Ak však nechceš využiť našu schránku, môžeš 

riešiť problém osobne:  

1. so svojím triednym učiteľom,  

2. s výchovnou poradkyňou, ktorou je Mgr. 

Mária Fiľová. 

3.s koordinátorkou prevencie, ktorou je Mgr. 

Andrea Lilková Krešáková. 

 

Pomoc môžeš hľadať aj na: 

 

Linka detskej istoty:                                     0800 116 111 

                                                                       www.ldi.sk 

Linka detskej dôvery:                                  0800 117 878 

                                                                       www.linkadeti.sk 

http://www.ldi.sk/
http://www.linkadeti.sk/


Detská linka záchrany:                                0800 123 232, 

                                                                       0800 121 212 

Linka detskej pomoci:                                 0800 100 444 

Linka pomoci obetiam násilia:                   0800 111 321 

                                                                       www.pomocobetiam.sk   

Linka pomoci ohrozeným deťom:              02 62 24 78 77 

CPPPaP Brezno:                                          048 611 63 99 

                                                                      www.cppppbrezno.sk 

 Alebo pošli mail na: potrebujem@pomoc.sk, alebo choď na stránku Pomoc.sk        

 

Nezabudni :  

1. zmysluplne využívaj svoj voľný čas, venuj sa záľubám,  

2. zdôver sa s problémom, ktorý ťa trápi a ktorý nevieš vyriešiť,  

3. neboj sa hovoriť aj o nepríjemných veciach,  

4. netoleruj šikanovanie v žiadnej podobe,  

5. odmietni každú drogu.  

 

Preventívne akcie na našej škole 

 

Mesiac október v znamení kybernetickej 

bezpečnosti 

Október je vyhlásený za Európsky mesiac 

kybernetickej bezpečnosti od roku 2012.  

 

Hrdinovia internetu 

Spoločnosť Google v spolupráci s expertmi na internetovú bezpečnosť z organizácií 

iKeepSafe a Online Family Safety Institute priniesla na Slovensko program Hrdinovia 

internetu, ktorý poskytuje učiteľom základných škôl učebné osnovy vytvorené špeciálne pre 

výučbu základov bezpečného a zodpovedného používania internetu. Aj naša základná škola sa 

http://www.pomocobetiam.sk/
http://www.cppppbrezno.sk/
mailto:potrebujem@pomoc.sk


zapojila do programu Hrdinovia internetu. Hlavným cieľom je naučiť žiakov ako si poradiť s 

hekermi, obťažovaním, kyberšikanou alebo neopatrným zdieľaním informácií na sociálnych 

sieťach. 

Škola plní okrem vzdelávacích cieľov, 

aj výchovné, a preto nesmieme v 

dnešnom uponáhľanom a rýchlo sa 

meniacom digitálnom svete zabudnúť 

zamerať sa aj na túto oblasť. Vo 

virtuálnom priestore sa ukrýva mnoho 

nástrah. Práve tam trávia deti počas 

prázdnin množstvo času. Žiaci sú 

mnohokrát technicky zdatnejší a veľmi 

dôverčiví a je na nás dospelých, aby sme 

ich správne nasmerovali a naučili ich bezpečne sa správať na internete. 

Žiaci sa v rámci tohto projektu naučia zaobchádzať s citlivými dátami, overovať si 

informácie, rozpoznať šikanu, alebo upozorniť dospelého na podozrivé aktivity na internete. 

Získané zručnosti si potom môžu overiť v zábavnej dobrodružnej online hre Interland. 

Táto hra pozostáva zo štyroch základných lekcií. Cieľom každého hráča je stať sa 

internetovým majstrom. Po ich úspešnom absolvovaní obdržia žiaci titul “Hrdina internetu”. 

Aby sa ním mohol hráč stať, musí bojovať proti hakerom, dávať si pozor na podvodníkov, 

vysporiadať sa s kyberšikanou, dávať si pozor na osobné informácie, ktoré zdieľa so svojim 

okolím. Získané znalosti a zručnosti potom musí 

využiť v rôznych situáciách. 

Aj naši deviataci sa zúčastnili vyučovacej hodiny 

zameranej na tému ,,Zdieľaj s rozumom“. Získali 

nové informácie, zahrali sa zaujímavé aktivity 

niektoré z nich vyžadovali prácu na počítači, veľa z 

aktivít bolo smerovaných aj  na prácu v kolektíve. 

Nakoniec si preverili ich znalosti v hre Interland-Veža 

ostražitosti. 

 



Cyklus prednášok 

V rámci Výchovy k manželstvu a 

rodičovstvu sme 08.10.2021 zrealizovali 

cyklus prednášok o správnom fyzickom, 

psychickom a sociálnom vývoji s pani 

lektorkou: Mgr. Holecovou zo spoločnosti 

MP Education, s.r.o. Témy prednášok „Na 

svete nie si sám“ pre 2., 3. a 4. ročník, „Na 

štarte k mužnosti“ pre chlapcov   7. 

ročníka, „Dospievam alebo život plný 

zmien“ pre dievčatá 7. ročníka, „Báť, či nebáť sa...?“ pre žiakov 8. a 9. ročníka.  

 

Výzva #black&white: Svetový deň duševného zdravia 

,,Máme ho len jedno. A je krehké.“                                duševné zdravie. 

Žiaci našej školy sa už druhý rok po sebe zapojili do (nielen) instagramovej 

výzvy #black&white, ktorej cieľom je vyjadriť spolupatričnosť celému svetu a 

zároveň pripomenúť, že 10. október 

je Svetovým dňom duševného 

zdravia a zároveň aj Európskym dňom 

prevencie depresie. Svet nie je čierno-

biely, hoci sa to tak môže niekedy 

javiť. Dokonca sa môže stať, že zrazu 

prestaneme vnímať jeho farby, hravosť, 

pestrosť a doľahne na nás pocit 

smútku. Byť si vedomý toho, že 

smútok je prirodzenou súčasťou života, 

ako aj toho, že duševné zdravie je na prvom mieste a vždy je dôležité naň myslieť. 

Nezabúdaj, že akýkoľvek problém sa dá riešiť a každá situácia je zvládnuteľná. Pre pomoc sa 

môžeš obrátiť na svojho triedneho učiteľa, výchovnú poradkyňu, koordinátorku prevencie, 

koordinátorku pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, alebo na ktoréhokoľvek pedagóga 

našej školy. 



   Ukážky športovej kynológie 

Dňa 13.10.2021 k nám prišli kynológovia z Kynologického 

klubu JLDog z Brezna pod vedením pána Jána Luptáka.  

Počas ukážky športovej kynológie nám predstavili svojich 

psíkov. Neboli to len typické plemená ako ,,vlčiaky“, ale 

ukázali nám a presvedčili nás o tom, že aj iné plemená psov 

dokážu úspešne absolvovať odborný výcvik. Z disciplín 

športovej kynológie nám predviedli poslušnosť a obranu. 

Ako prvú mohli žiaci vidieť poslušnosť. Poslušnosť je 

základnou kynologickou disciplínou. Základným cieľom je 

ovládateľnosť psa psovodom. Pes musí dokonale zvládnuť 

chôdzu pri nohe, privolanie, odloženie, prekážky a podobné 

cviky. Toto všetko mohli naši žiaci vidieť a na záver  psíky rôznych plemien aj pohladkať. 

V druhej časti ukážky športovej kynológie nám ukázali disciplínu obrana. Účelom obrany je, 

aby pes vedel účinne odvrátiť útok vedený na seba 

alebo svojho psovoda, aby vedel účinne zadržať 

utekajúceho páchateľa, kontrolovať zverený priestor 

a vypátrať ukrytého človeka. Žiakom sa veľmi 

páčilo ako psík našiel ukrytého človeka a štekal až 

do príchodu psovoda. Najviac ich však zaujímala 

situácia figuranta s ochranným rukávom. 

Aj napriek nepriaznivému počasiu, veľmi pekne ďakujeme za ukážky psíkom a kynológom 

z klubu JLDog, že žiakom spríjemnili bežný školský deň. 

 

Beseda o cestnej premávke 

Vo štvrtok 14.10.2021 nás navštívili príslušníci OO PZ z Pohorelskej Maše. Žiakom 1. a 2. 

ročníka porozprávali ako sa bezpečne správať v cestnej premávke. Problematika bezpečnosti 

na cestách je záležitosťou, ktorej treba venovať neustálu pozornosť.  

Štatistiky nehôd a zranení cyklistov, najmä chodcov, predovšetkým školopovinných detí, potv

rdzujú, že  v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke sú veľké rezervy. 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Privolanie_(kynol%C3%B3gia)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Odlo%C5%BEenie(kynol%C3%B3gia)&action=edit&redlink=1


Dopravná výchova je jednou z prierezových tém, preto jej obsah a ciele začleňujeme do učiva  

prvého i druhého stupňa, najmä do predmetov ako sú 

prírodoveda, vlastiveda, telesná výchova, slovenský jazyk 

a literatúra, matematika, etická výchova, biológia a iné. Žiaci 

si osvojujú teoretické poznatky z oblasti poznania 

dopravných značiek, predpisov cestnej premávky 

a križovatiek. Žiaci si tak počas dnešného dňa rozšírili  svoje 

vedomosti z pravidiel cestnej premávky, naučili  sa lepšie 

vnímať dopravný ruch okolo seba a správne a zodpovedne sa 

rozhodovať pri 

riešení 

dopravných situácií cestou do školy alebo pri 

využívaní pozemných komunikácií vo svojom 

voľnom čase. Dúfame, že žiaci využijú 

nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti s 

cieľom pozitívneho ovplyvňovania bezpečnosti 

cestnej premávky. 

Okrem pravidiel cestnej premávky im príslušníci PZ priblížili aj dennú prácu polície a 

techniku používanú pri zásahoch. Žiaci si pozreli praktickú ukážku zakladania pút a mohli si 

to aj názorne vyskúšať. Príslušníci PZ na  záver zodpovedali žiakom všetky ich zvedavé 

otázky. 

 

„PRAVDA O DROGÁCH“  

Drogy nie sú “novinkou” dnešnej 

doby. Môžeme o nich počuť v médiách, 

v televízii, ale aj na ulici. Z organizácie 

„Slovensko bez drog“ nám o nich 27.10. 

2021 prišla porozprávať MUDr. Katarína Vasilová. Prednášok sa zúčastnili všetci žiaci 2. 

stupňa. 

 

„Skutočným riešením je poznať fakty a nie začať užívať drogy.“ 

 



Hlavným cieľom prednášky bolo, aby žiaci porozumeli, prečo DROGY nie sú pre nikoho 

skutočným riešením na problémy, s ktorými zápasia.  

Prednášky prebiehali formou živej diskusie medzi prednášateľom a triedou. So žiakmi sa 

rozoberali témy: 

• ako fungujú drogy, 

• ako a prečo vzniká závislosť, 

• čo sú najčastejšie príčiny, že človek 

začne brať drogy, 

• ako je to s drogami a vitamínmi a 

minerálnymi látkami v tele, 

• aký je rozdiel medzi legálnymi a 

nelegálnymi drogami, 

• ako drogy vplývajú na myseľ, 

• ako drogy menia emócie, 

• ako dlho zostávajú drogy v tele, 

• aká je pravda o marihuane, 

• ako je to s drogami a tvorivosťou atď. 

Zámerom prednášok bolo, aby sa pravda a fakty o škodlivosti všetkých drog dostali k žiakom 

skôr, ako sa k nim dostanú falošné informácie od ich „priateľov“ alebo drogových dílerov. 

Jedine tak môžeme zastaviť nepriaznivý trend užívania drog mladistvými. 

Ďakujeme organizácii „Slovensko bez drog“ a MUDr. Kataríne Vasilovej, že šírila osvetu aj 

na našej základnej škole.  

 

Kde všade sme sa zapojili.... 

Sládkovičova Radvaň 2021 

 Dňa 20. 9. 2021 sa konal, v Štátnej vedeckej knižnici, 

v Banskej Bystrici 62.ročník krajskej prehliadky 

v umeleckom prednese SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 

2021. Našu školu v I. kategórii v prednese poézie úspešne 

reprezentoval žiak piateho ročníka, Filip Lilko, ktorému sa 

podarilo umiestniť na vynikajúcom 2. mieste. 

                                                                                               Filipovi srdečne blahoželáme! 



Olympiády 

Počas minulého školského roka sa nám aj napriek nepriaznivej situácii podarilo uskutočniť 

skoro všetky olympiády. IUVENTA v spolupráci s portálom EduPage a niektorými 

slovenskými odbornými komisiami 

jednotlivých olympiád rozhodla, že tento 

školský rok kvôli nestálej a zhoršujúcej sa 

epidemiologickej situácii budú všetky kolá 

školských olympiád prebiehať online. Vďaka 

čomu sa ho mohli zúčastniť všetci žiaci, ktorí 

o súťaž prejavili záujem aj tí, ktorí kvôli karanténe či zatvorenej triede museli zostať doma v 

izolácii. 

Technická olympiáda  

V piatok 8. 10. 2021 sa ako prvé uskutočnilo školské kolo 

12. ročníka Technickej olympiády.  Súťažilo sa v dvoch 

kategóriách: súťaž jednotlivcov pre nižšie ročníky a súťaž 

dvojíc pre žiakov 8. a 9. ročníka. Z našej školy sa technickej 

olympiády zúčastnilo 15 žiakov. V súťaží jednotlivcov bol najúspešnejší Martin Pribylina zo 

7. A. V súťaží dvojíc sa víťazmi stali Rebeka Blažečková a Kristián Skladaný.  

Víťazom školského kola držíme palce na okresnom kole. 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  

Tento školský rok sa konal už 14. ročník Olympiády zo 

slovenského jazyka a literatúry, do ktorej sa zapojila aj naša 

základná škola. Školské kolo sa realizovalo 15.10.2021 online. 

Zapojilo sa do neho 13 žiakov z 8. a 9. ročníka.  

Víťazom školského kola sa stala žiačka deviatej triedy, Rebeka 

Blažečková. Rebeka tak postúpila do okresného kola olympiády zo slovenského jazyka 

a literatúry v kategórii C. 

Srdečne gratulujeme a držíme palce! 



Výtvarná súťaž 

Chutné maľovanie 

Výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE je jednou z aktivít IX. ročníka HOVORME O 

JEDLE. Aj naša škola sa zapojila do súťaže v obidvoch kategóriach: 

I.kategória  -  žiaci 1.- 4. ročníka základných škôl 

II. kategória  - žiaci 5. - 9. ročníka základných 

škôl 

Žiaci si mohli vybrať z 5 tém: 

1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, 

zemiaky. 

2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. 

3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek. 

4. téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny. 

5. téma: Cukry, tuky, soľ. 

Spoločne sme v obidvoch kategóriach do súťaže zaslali desať prác. Dúfame, že práce našich 

žiakov oslovia porotu. Držíme im palce! 

 

Zelená škola a environmentálna výchova v ZŠ Heľpa 

 

Naša škola v oblasti environmentálnej výchovy nezaháľa ani tento školský rok. Zapojili sme 

sa do projektu Eko Alarm realizovaného nadáciami Živica 

a Ekopolis. Cieľom tohto projektu je triediť odpad na 

slovenských základných a stredných školách. My sa 

prezentujeme ako Zelená škola a papier, plasty sme už triedili, ale 

počas pandémie sme poľavili. Preto sa veľmi tešíme za nový 

impulz v podobe nových darovaných košov na triedenie plastov, 

papiera a bioodpadu. Obdržali sme sadu troch košov žltý, modrý 

a hnedý pre každú triedu. So žiakmi 8. ročníka sme si pripravili 



aktivity na rovesnícke vzdelávanie. Následne v  každej triede žiaci odprezentovali našu 

predstavu a upravené pravidlá nového triedenia. Hneď prvý týždeň sme pozorovali veľký 

úbytok zmesového komunálneho odpadu. Žiaci 8. ročníka sa budú do tried vracať a dozerať 

na správnosť triedenia a dodržiavanie nadstavených 

pravidiel. Lebo aj našim cieľom je znižovať množstvo 

vytváraného odpadu a tým prispievať k zlepšeniu 

životného prostredia.  

 

 

Čo sa nám podarilo uskutočniť.... 

Naftaliho príbeh 

„Neexistujú slová, filmy alebo knihy, ktoré môžu vyjadriť hlad, zimu, plač a strach, ktoré som 

zažil. Nikto, kto tam nebol, to nemôže pochopiť. Nič, čo zažil, sa tomu nemôže 

podobať.“                                                                                                         Juraj Furst 

 

 V stredu 22. septembra 2021 sa žiaci 9.A triedy počas hodiny dejepisu zúčastnili 

interaktívneho kooperatívneho vzdelávania organizovaného Múzeom holokaustu v 

Sereďi pod názvom Naftaliho príbeh. 

Životný príbeh preživšieho Naftaliho 

(Juraja) Fursta tvoril základnú os 

prednášky, ktorú dopĺňali rôzne 

zaujímavé úlohy či kvízy. V závere mali 

žiaci možnosť položiť otázky súvisiace s 

tematikou holokaustu, na ktoré chceli 

poznať odpovede. Všetkým žiakom sa 

netradičná hodina dejepisu veľmi páčila. 

 

Európsky týždeň športu 



Národného projekt Európsky týždeň športu 2021, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na 

podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe kládol vzhľadom na celosvetovú pandémiu 

vyšší dôraz dôležitosti pohybu na 

fyzické aj duševné zdravie. Aj naša 

škola sa doň zapojila dňa 27. 9. 2021 

v čase od 11.00 do 13.00 hod., kde si 

žiaci 1. stupňa „cezpoľným behom“ 

pripomenuli aj Svetový deň srdca. 

Počasie im prialo, výborne si 

zašportovali a urobili niečo pre svoje 

zdravie.  

 

Európsky deň jazykov 2021 

27. septembra sme si pripomenuli 

Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je 

poukázať na potrebu učiť sa a správne 

používať nielen materinský jazyk, ale aj 

jazyky iných krajín. Žiaci sa počas hodín 

jazykov venovali mnohým aktivitám, 

ktoré boli nielen poučné, ale aj zábavné. 

 

Medzinárodný deň mlieka 

Mlieko a mliečne výrobky 

predstavujú jednu z najdôležitejších a 

nenahraditeľných zložiek 

plnohodnotnej ľudskej stravy. Našim 

životom nás sprevádza od narodenia. 

Veď práve materské mlieko je našou 

jedinou potravou, kým sme len malé 

bezbranné uzlíky. Obsahuje látky, 

ktoré nás dokážu chrániť pred 



chorobami a dáva nám dobrý štart pre náš ďalší zdravý vývin. Niektorým ľuďom však mlieko 

môže spôsobovať aj problémy, ich telo nedokáže spracovať mliečny cukor takzvanú laktózu. 

Títo ľudia musia, bohužiaľ, mlieko úplne vylúčiť zo svojho jedálnička a prísun bielkovín 

nahradiť z iného zdroja. My ostatní ho však s chuťou môžeme piť. A prečo? Tu je pár 

dôvodov prečo by sme mali piť mlieko a konzumovať mliečne výrobky. 

Po prvé: Mlieko obsahuje veľa vitamínov, ktoré chránia a podporujú naše zdravie. 

Po druhé: Mlieko a mliečne výrobky 

obsahujú vzácne mliečne bielkoviny, 

ktoré majú významné antibakteriálne a 

antivírusové účinky. Kyslomliečne 

výrobky(tvaroh, jogurt, kefír, 

bryndza) blahodarne pôsobia na 

činnosť žalúdka, čriev a zlepšujú 

imunitný systém. Syry obsahujú 

mliečne bielkoviny peptidy, ktoré 

pomáhajú znižovať krvný tlak.  

Po tretie: Mliečny tuk je ľahko stráviteľný, má vysoký obsah mastných kyselín. Mlieko 

navyše obsahuje jód, ktorý aktivuje látkovú premenu a draslík. Nedostatok draslíka spôsobuje 

spavosť, nižší krvný tlak a poruchy rytmu srdca.  

Po štvrté: Mlieko je jedným z najbohatších zdrojov vápnika a fosforu. Tieto látky sú dôležité 

pre pevné kosti. Nedostatok vápnika spôsobuje osteoporózu. Vápnik nielen spevní kosti a 

zuby, ale aj svaly a pozitívne pôsobí na nervový systém.  

Po piate: Dôležitým pre naše zdravie je aj mliečny cukor. Najvýznamnejším sacharidom 

mlieka je laktóza, ktorá je ľahko stráviteľná a je výborným zdrojom energie. Priaznivo 

ovplyvňuje reguláciu telesnej teploty, pôsobí na činnosť čriev a pomáha vstrebávať minerálne 

látky akými sú vápnik, fosfor a horčík. 

Mliečko, mliečko, to je veda. 

Teraz to už dobre viem, 

bez neho sa vyrásť nedá, 

hneď si mlieko nalejem. 



Deň Jablka 

,,Bolo raz jabĺčko krásne, malo líčka červené..."  

  

Stačí jedno jabĺčko denne a budeme sa cítiť a vyzerať lepšie. A nielen vyzerať, ale budeme aj 

vládať ako naši žiaci na 1. stupni. Okrem toho, že 22.10.2021 spapali veľa vitamínu C a iných 

zdravých vitamínov zasúťažili si v jabĺčkových súťažiach. Zahrali sa na zberačov jabĺk, 

prečesávali sad v štafete, skúsili trafiť červíka, ale aj vystrihnúť najdlhšieho červíka z papiera. 

Štvrtáci sa o všetko postarali s veľkou chuťou a patrí im obrovská pochvala. Deň jablka si 

rovnako pripomenuli aj žiaci II. stupňa, ktorí si pochutili na zdravej desiate z jabĺk. 

 

 

 

 

 

 

Vedeli ste, že až štvrtinu objemu jablka tvorí vzduch? A preto sa nikdy neponorí. 

Fóbia Malusdomestica je strach z jablka. Ľudia, ktorí touto fóbiou trpia nemôžu toto ovocie 

konzumovať, dokonca majú strach už len pri pohľade na jablko. 

 

Zber šípok a zber papiera 

 

Naša škola sa v mesiacoch september a október zapojila do 

zberu šípok a zberu papiera.  

 

Podarilo sa nám vyzbierať 225,76 kg šípok a 5640 kg  

papiera. Najlepší kolektívni zberači šípok boli žiaci 6.A 

triedy. Najlepší kolektívni zberači papiera žiaci 7.A triedy.  

Najlepší zberač šípok: Karin Šulejová, 6.A. 

Najlepší zberač papiera: Matej Belan, 2.A 

Všetkým, ktorí prispeli Ďakujeme.  

 



Október mesiac úcty k starším 

 

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí 

sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do 

rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“ 

Mesiac október je pre nás všetkých pripomienkou ako si uctiť 

starších ľudí v našom okolí. Starnutie je zákonitý jav, ktorému 

podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Úcta 

k starším ľudom by mala byť predovšetkým prirodzenou 

súčasťou nášho života. Starší ľudia si ju zaslúžia. Úcta k tým, 

ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí 

sa každý deň vzdávali radosti, ktoré im život ponúkal, aby 

urobili šťastnými nás. Prejavme im úctu, ale nielen v októbri. 

Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú jeho najbližší 

rodina, rodičia, starí rodičia. 

 

Teplá dlaň a sivé vlasy, dobré srdce lásku hlási. 

Vždy objatie a úsmev milý, hoc ubúdajú im už sily. 

Majú pre nás dobrú radu k tomu sladkú čokoládu. 

Potrebujú našu lásku, čo vyhladí každá vrásku. 

Aby sme ich v úcte mali, vždy s láskou ich privítali. 

Dali by nám veru všetko, naša babka aj náš dedko. 

 

Hrnčeková bublanina s ovocím 

Hrnčekové koláče sú mimoriadne obľúbené, pretože ich príprava je jednoduchá, chutia 

fantasticky a nepotrebujeme žiadnu váhu. Tak prečo si neurobiť aj bublaninu. 



Vyskúšajte náš recept na hrnčekovú bublaninu s ovocím, ktorú si pripravíte za pár minút. 

Môžete použiť rôzne sezónne ovocie ako marhule, maliny, čučoriedky, čerešne a úspech máte 

zaručený. 

Čas prípravy: 10 minút 

Čas pečenia: 30 minút 

Ingrediencie: 

(hrnček 250 ml) 

2 hrnčeky polohrubej múky 

1 hrnček kryštálového cukru 

2 ks vanilínový cukor 

1 ks kypriaci prášok 

1 hrnček mlieka 

3 ks vajec 

½ hrnčeka oleja 

čerešne, alebo iné obľúbené ovocie 

Postup receptu: 

Cesto si pripravíme tak, že si zmiešame „suché“ a „mokré“ ingrediencie. 

V jednej miske si zmiešame múku s kryštálovým cukrom, vanilínovým cukrom a kypriacim 

práškom do pečiva. V druhej miske si metličkou vymiešame vajcia s mliekom a olejom. 

Potom do múky vlejeme mokrú zmes a vymiešame si vláčne cesto. 

Plech vystelieme papierom na pečenie alebo dôkladne potrieme olejom. Vylejeme cesto, 

poukladáme vykôstkované čerešne alebo iné sezónne ovocie a pečieme cca 30 minút pri 

teplote 170-180 C.  

Po upečení môžeme hrnčekový koláčik posypať práškovým cukrom, prípadne pridať kopček 

šľahačky alebo zmrzliny. 

Dobrú chuť! 



Módne okienko 

6 módnych detailov, ktoré dokážu všetko pokaziť. Dávajte si na ne pozor! 

Ako iste viete, sú to práve maličkosti, 

ktoré dokážu váš výzor alebo outfit 

skrášliť a určitým spôsobom doplniť. 

Bohužiaľ, pri nedostatočnej pozornosti 

vedia tieto maličkosti spôsobiť veľké 

problémy. Na čo si dávať pozor?  

Zadná strana účesu 

Na zadnú časť našej hlavy si nevidíme. Práve preto sa často stáva, že aj tie najlepšie účesy 

môžu na tomto mieste vyzerať zle. Pri česaní sa snažte prejsť celú hlavu. Najlepšie urobíte, ak 

sa niekoho, kto je s vami doma, opýtate na to, či je všetko vzadu s vlasmi v poriadku. 

Nedostatočne prečesané pramene, zabudnuté vlasy vo vrkoči alebo dokonca jedna zvyšná 

nátačka, môžu spôsobiť zlý prvý dojem. A ten, bohužiaľ, na druhýkrát už spraviť nemôžete.. 

Hrbenie sa 

Ľudia s dobrým držaním tela robia dobrý dojem 

a vyžaruje z nich sebadôvera. Samozrejme, 

občas sme unavení a to posledné, na čo 

myslíme, je postoj. Ak však idete do 

spoločnosti, na správne držanie tela by ste 

nemali zabúdať. Hrbenie dokáže pokaziť každý 

jeden, aj ten najkrajší outfit. 

Ak sa vám zdá, že neviete chodiť vzpriamene, začnite cvičiť cviky na chrbát, prípadne jogu. 

Myslite na to, že dobrý postoj je dôležitý nielen pre výzor, ale aj pre zdravie vašej chrbtice. 

Zle padnúce rifle 

Nie všetky džínsy vyzerajú na postave dobre. Niektoré sú väčšie a 

odstávajú, iné sú úzke a telo človeka obopínajú. Rifle sú veľmi 

špecifickým kúskom, ktorý je najlepšie vyskúšať a až potom 



kúpiť. Práve preto by ste sa mali vyhýbať nakupovaniu cez internet. 

Pokrčené oblečenie 

Mnohí berú žehlenie ako preceňovanú vec, ktorá len zaberá čas. V skutočnosti však ide o 

dôležitú súčasť starostlivosti o oblečenie. Keď si jednotlivé tričká, sukne či nohavice 

vyžehlíte, vyzeráte hneď na prvý pohľad dobre. 

Pokrčené oblečenie vytvára nedbalý vzhľad, ktorý dnes nie je trendy. Práve naopak. Spravte 

dobrý prvý dojem a oblečenie pred odchodom z domu vyžehlite. 

Oblečenie, ktoré nesedí vašej postave 

Každý má nejaký typ postavy. Určite ste už počuli o tvare hrušky či jablka. Predtým, ako si 

pôjdete oblečenie nakupovať, je dôležité zistiť, do ktorej kategórie spadáte. Ak si totižto 

kúpite oblečenie nehodiace sa vašej postave, môžete si pridať zbytočné kilá navyše. 

Rovnako je na tom aj farba. V prípade, že máte vyšportovanú postavu a ani gram tuku navyše, 

pokojne siahnite po bielej. Ak však so svojou postavou bojujete a zopár kíl navyše máte, je 

dobré zvoliť tmavé odtiene. Tie dokážu človeka opticky zoštíhliť.  

Pančuchy, ktoré neladia s farbou vašej pokožky 

V prípade, že si vyberáte pančuchy v telovej 

farbe, je potrebné siahnuť po tých, ktoré majú 

najbližšie k farbe vašej pokožky. Príliš tmavé 

alebo svetlé typy vyzerajú neprirodzene, a to 

hlavne vtedy, keď máte odhalené ruky alebo iné 

časti tela. 

 

Zasmejme sa 

Oci, v škole si pripadám ako na policajnom oddelení. 

Stále sa ma na niečo vypytujú a ja o ničom neviem. 

 

Aký je rozdiel medzi školou a väzením? 

Vo väzení vieš za čo sedíš. 

 



Učiteľka skúša žiaka: 

,,Podľa čoho usudzuješ, že slovenčina je materinský jazyk?“ 

,,Lebo môj ocko sa málokedy dostane k slovu...“ 

 

Učiteľka hovorí Ferkovi: 

,,Ferko, v slove zápalky sa píše dĺžeň!“ 

 ,, No a čo? Myslíte, pani učiteľka, že bez dĺžňa by         

 nehoreli?“ 

 

Žiak dostal jednotku z odpovede z geografie. Učiteľka mu povie: 

,,Daj žiacku knižku.“ 

Žiak jej povie:  

,,Neviem kde je.“ 

Spolužiak mu povie: 

,,Tak na tu máš moju.“ 

Vedeli ste že: 

  

… na Slovensku sa nachádza geografický stred Európy? A viete, že vynálezca padáka 

pochádza zo Slovenska? Ak nie, tak rýchlo čítajte ďalej a dozviete sa i ďalšie perličky o 

krajine medzi Dunajom a Tatrami… 

… Slovensko je po Rakúsku druhou 

najlesnatejšou krajinou v strednej Európe. Lesy 

zaberajú takmer 40 % územia Slovenska, zatiaľ 

čo v Rakúsku je to o 6 % viac.  

… Bratislava a Viedeň sú dve najbližšie ležiace 

hlavné mestá v Európe. Oddeľuje ich len necelých 

60 km. 

… podľa niektorých výpočtov sa za geografický stred Európy považuje bod pri 

rímskokatolíckom Kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorý leží nad obcou Kremnické Bane. Prečítať 

si to možno aj na informačnej tabuli umiestnenej na balvane pri kostole. 



… tradičná slovenská špecialita z ovčieho syra sa v rámci Európskej únie  môže produkovať 

už iba na Slovensku a to pod názvom Slovenská 

bryndza. Vyrába sa z nepasterizovaného ovčieho 

mlieka od oviec chovaných na strednom, 

severnom a východnom Slovensku. 

… jedným z najpopulárnejších športov na 

Slovensku je ľadový hokej. To, že Slováci ho 

vedia aj hrať, dokazuje zlatá medaila z MS 2002 vo švédskom meste Göteborg a veľký počet 

kvalitných hráčov v najlepších zahraničných ligách. Viac o histórii a súčasnosti tohto športu 

na Slovensku sa dá dozvedieť v Sieni slávy slovenského hokeja na Bratislavskom hrade. 

… vynálezcom padáka je Slovák Štefan Banič. Žil v rokoch 1870 – 

1941 a pracoval aj v USA. Práve tu v r. 1914 svoj vynález otestoval 

pred patentovou komisiou skokom z vysokej budovy. Padák potom 

patril k štandardnému vybaveniu americkej armády počas prvej 

svetovej vojny. 

 

Historické okienko 

V tomto školskom roku vám v každom čísle školského časopisu Bodka ponúkneme pohľad na 

najvýznamnejšie osobnosti slovenskej aj svetovej histórie. V prvej časti to bude významná 

osobnosť Milan Rastislav Štefánik. 

Na konci školského roka všetky časti z historického okienka 

vytlačíme a vytvoríme samostatný časopis, ktorý nás 

prevedie dejinami. Prosíme Vás však o pomoc pri nájdení 

toho najvýstižnejšieho názvu pre tento historický časopis 

o osobnostiach. 

Pokúste sa nám pomôcť a vyberte názov historického časopisu takisto svoje návrhy, ktoré 

historické osobnosti by ste chceli bližšie spoznať. Nápady vkladajte do schránky Bodky. 

 

,,Generácia, ktorá ignoruje históriu, nemá minulosť a žiadnu budúcnosť." 

Robert Heinlein 

https://sk.eferrit.com/robert-a-heinlein-cituje-na-boha-a-na-nabozenstvo/


 

 

Redakčná rada  Bodky: 

 

                    Pre bystré hlavy 😊 

 

 

 



 



 

 



 

 

 


