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     Škola, to je sranda veľká, 
     keď do nás hustí učiteľka. 

   Naučí nás písať, čítať, 
   na matike aj počítať. 
 
 
   Deň za dňom byť pod stresom, 
   čo to spôsobí - nám deťom? 
   Už nechcem byť otrokom 
   pod ustavičným tlakom ! 
 
 
   Túžba po vzdelaní začína rásť, 
   veď som mala už dvanásť. 
   Zemiak, deják v taške mám, 
   do školy sa vyberám. 
 
 
   Učme sa, aby sme boli šťastný 
   a nemuseli v živote tvrdo drieť! 
   To o tom je vlastne, 
   celý náš detský svet. 
 
   Vitajte v škole decká! 
 
 
 
 

                                                            
 
        V. Ružiaková, VII.A -pomohol mi dedko 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Stalo sa už tradíciou, že žiaci zo ZŠ, Hviezdoslavova 1 sa ako jediní z revúckych škôl 

každoročne zúčastňujú, so svojimi kamarátmi 
z Jasenovej a Kláštora pod Znievom, letného 
výmenného pobytu v Chorvátsku. 

Prvé dni sme bývali na   horskej chate 
Omanovac, nachádzajúcej sa nad 
mestečkami Pakrac a Lipik. Deti sa dozvedeli, 
že mesto Pakrac je mestom bohatej minulosti 
a kultúry. Voľakedy tu stála prvá chorvátska 
raziareň mincí .  Lipik je svetoznámy vďaka 
výrobe skla, možno aj  vaše domáce sklo má 
pečiatku z tohto malého mestečka. Ďalej sme 

mali možnosť vidieť prekrásne biele kone Lipicany. Mesto je taktiež známe 
termálnymi prameňmi s teplotou až 60 °C. Pramene boli prvýkrát zdokumentované 
v roku 1773,  sú obohatené sodíkom, fluórom a vápnikom a slúžia na liečbu 
srdcovocievnych chorôb a chorôb pohybového ústrojenstva. V meste sme ďalej 
navštívili dom v ktorom býval Martin Kukučín počas svojho pobytu v Lipiku. 
V poobedných hodinách sme si zaplávali na miestnom kúpalisku.  

            Potom sme sa presunuli do túžobne očakávaného prímorského strediska 
ležiaceho na ostrove Vir. Ostrov Vir je súčasťou Zadarského súostrovia.  Leží pri 
juhozápadnom pobreží ostrova Pag v tesnej blízkosti pevniny, od ktorej ho delí 300 
metrov široká úžina, ktorú s pevninou spája most.  Pláže na ostrove Vir sú prevažne 
štrkové. Strávili sme tu nádherných osem dní, počas ktorých sme sa dennodenne 
kúpali, opaľovali a šantili v Jadranskom mori. Deti zaujal miestny trh, na ktorom 
vyprázdnili svoje peňaženky kúpou suvenírov pre svojich najbližších. V mysliach detí 
určite ostanú spomienky na množstvo lodí, ktoré sme mali možnosť vidieť 
v neďalekom prístave v meste Zadar. Zúčastnili sme sa prehliadky mesta, videli 
sme  mozaiku našej slnečnej sústavy na nábreží a pokračovali v nákupe suvenírov.                                                                                              
            Slnečné dni pri Jadrane, počas ktorých sme zažili množstvo úsmevných 
príhod,  zbehli ako voda. Deti zažili kopec zábavy a vytvorili si nové priateľstvá. V 
deň odchodu sa objavila aj nejaká slzička. Ostáva nám už len dúfať, že do roka 
a do dňa, sa sem opäť vrátime.                                                    

                                                                                                       Mgr.Ondrej Bafia 

 

 

 

 

Páči sa vám v našej škole?  

Áno 

Ste spokojná s Vašimi novými kolegami ? 

Zatiaľ áno 

Aký  predmet by ste chceli učiť? 

Geografiu 

Čím ste chceli byť ako malá? 

Učiteľkou 

Ktorý predmet ste  mali na ZŠ najradšej? 

Nepamätám si  

Kedy ste sa rozhodli byť učiteľkou? 

Vždy som chcela byť učiteľkou. 

 

Pani učiteľka Hrbálová učí v našej škole prvý rok. Je triednou učiteľkou V. B triedy. 

Želáme jej len dobrých žiakov a pevné nervy.  

 
                    
 
                                   Soňa a Laura  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
V školskom roku 2011/2012 máme v našej škole 
dvoch asistentov, ktorí pomáhajú pri vyučovaní 
cudzích jazykov. Naši žiaci si ich veľmi obľúbili a 
preto sme sa rozhodli, že ich trochu vyspovedáme. 
Poprosili sme ich o niekoľko odpovedí na otázky z ich súkromia. 
 
Vaše meno ? Meiko Fisher a Wilhelmina Johanna Boekling 

Odkiaľ pochádzate ? Wuppertal, Nemecko  

Aké je vaše povolanie ? Meiko: pekár 

                                           Willi : lekárka 

Čo  robíte v našej škole ? Asistentov učiteľa AJ a NJ  

Páči sa vám na Slovensku ? Áno Slovensko je veľmi pekné a ľudia sú veľmi 

priateľskí.  

Kde bývate? Bývame v Muráni v jednom starom dome. Máme psa a mačku a na 

povale veľa myší. Meiko sa snaží dať dom do poriadku... maľuje, opravuje strechu 

a podobne.   

Ako ste spokojní  s našimi žiakmi ? Veľmi spokojní 

Ako sa vám pracuje s našimi učiteľmi ? Pracuje sa nám dobre, páči sa nám táto 

práca a chceli by sme sa viac integrovať do práce učiteľa. 

Ako dlho sa zdržíte na Slovensku ? Nevieme, možno niekoľko rokov.  

Čo ste už videli na Slovensku ? Vysoké Tatry, Kežmarok, Poprad, Muráň, Revúcu, 

Tisovec a Bratislavu.  

Prajeme Vám aby ste sa v našej škole cítili čo najlepšie. 

 
 
 
 
 
 
 
Slovenský hokejový útočník Pavol Demitra spolu so spoluhráčmi z Lokomotivu 
Jaroslavľ a ďalšou posádkou lietadla JAK-42 
zahynuli pri leteckom nešťastí. 
Tragédia sa stala v stredu 7.9.2011 blízko mesta 
Jaroslavľ, krátko po vzlietnutí lietadla 
prevážajúceho hráčov hokejového klubu. 
Príčinou tragickej nehody bol kontakt stroja s 
majákovou anténou, ktorá sa nachádzala na 
odletovej dráhe. Úrady neskôr potvrdili, že na 
palube boli aj občania iných krajín, medzi 
nimi aj Pavol Demitra, jeden z najlepších 
slovenských hokejistov všetkých čias, i českí hráči Karel Rachunek, Josef Vašíček a 
čerstvý otec Ján Marek. Demitra sa dožil 36 rokov.   
 

životopis: narodil sa 29.11.1974 v Dubnici nad Váhom. Z hokejom začínal v 
Dubnici v roku 1991. Do vrcholového hokeja sa dostal v sezóne 1992/1993, keď 
obliekal dres trenčianskej Dukly. Na ľade NHL sa predstavil v nasledujúcej sezóne. 
Pavol Demitra získal v NHL v roku 2000 Lady Byng Trophy, vo svojej najlepšej sezóne 
2002/2003 získal 93 bodov (36 gólov + 57 asistencií), ktoré nazbieral v 82 zápasoch. 
V sezóne 1999/2000 dosiahol v 82 zápasoch 89 bodov a získal s tímom St. Louis 
Blues Prezidentskú trofej pre najlepší tím základnej časti NHL. Trikrát bol účastníkom 
All-Star Game NHL. 
Za najlepšeiho hokejistu Slovenska bol vyhlásený v roku 2003 v ankete Zlatý puk. 
S Duklou Trenčín sa v roku 1997 stal majstrom Slovenska, hral za Duklu Trenčín. 
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1. Páči sa Vám v škole ? 
     - väčšina odpovedala:  Áno. 
 
2. Aký je Váš pán učiteľ ? 
    - Dobrý, a občas kričí.  
 
3. Kde sa Vám viac páči, v škole alebo škôlke ? 
    - V škole! 
 
4. Kto nepočúva pani učiteľku ?  
    - odpovedal aj pán učiteľ Baran:  Ľubko, Jožko, Vikinka, Štefan, Krištof.  
 
5. Ako by sa mal volať náš školský časopis ?  
    - Vrabček. 
 
6. Aký bol Váš prvý deň v škole ? 
Plakali ste ?  
    - Dobrý. Nie neplakali sme! 
 
7. Čím sa odlišuje škola od škôlky ?  
    - V škole sa učia písmenká. V škole  
    nespíme. 
 
8.  Aký je Váš najobľúbenejší  
     predmet ?  
     - Slovenčina, Prírodoveda. 
 
9. Ako sa volá Váš pán učiteľ  ?  
    - Pán učiteľ Baran. /Prvé meno  
    nikto nevedel!/  
 
 
 
 
 Odpovedali žiaci a žiačky 1.B triedy:          
                                                                           Vanesa  
                                                                           Ľubko  
                                                                           Bibka  
                                                                           Justínka. 
                                                                                              Spracovali:  Evča a Gabča  

  

 

 
 
 
 
                        Nový sitkom na Markíze.  

Skvelá zábava! Presne to čaká divákov v novom sitkome Zita na Krku, ktorý vysiela 
na Markíza v pondelok večer o 21:10 hod. 

Helena Krajčiová - ZITA                                   *hlavná predstaviteľka                              

*pojašená, optimistka, smoliarka  

*má veľké srdce a zmysel pre humor  

*človek nových začiatkov  

*túži po láske  

 

Dušan Cinkota - MARKO  

*Zitin spolubývajúci  

     *strohý suchár, hypochonder   

    *miluje svoj poriadok a systém  

    *v minulosti bifľoš  

   *so Zitou tvoria „oheň a ľad“  

 
 
 
 
           Ona miluje chaos, on poriadok. Ako dlho spolu vydržia v jednom byte ?!  
 
                                                                                                    
                                                                                                             Spracovala: Evka  
 
 



                                                                                              
 
 
       Plesové šaty 
               Večerné šaty 

                        
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plesové šaty 
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12.10.2011- Tvorivé dielne žiakov  
1. stupňa - Ovocníčkovia                                                                                                               
2. stupňa – Zdravé raňajky  
                    s úsmevom 
13.10.2011- Európsky deň rodičov  
                    a škôl  
17.10.2011- Výchovný koncert 
19.10.2011- Divadelné 
predstavenie o Dráčikovi spáčikovi 
20.10.2011- Prijímanie prvákov do  
                    cechu školákov 
21.10.2011- Medzinárodný deň  
                    školských knižníc 
25.10.2011- Tekvicové strašidlá 
28.10.2011- Jesenné prázdniny   


