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Vaše námety, postrehy a tipy nám môžete poslať na email 

novo2.casopis@gmail.com a zaručene vás odmeníme! 

Nezabudnite napísať svoje meno a triedu 😊 Tešíme sa na 

príspevky! 

Redakcia  NOVO 2 

Tento tím pre vás pripravuje časopis: 
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EDITORIÁL 

Milí čitatelia! 

   Kto z nás by si pomyslel, že 
situácia na Slovensku sa zmení 
natoľko, že prvý polrok 
školského roka 2020/2021 
strávime vo väčšej časti doma 
za počítačmi a budeme sa 
vzdelávať online formou? Nuž 
život nám prináša aj takéto 
prekvapenia a my sa s nimi 
musíme popasovať najlepšie, 
ako len vieme.  
  Či už Vám dištančné 
vzdelávanie vyhovuje viac ako 
prezenčné, alebo by ste sa 
radšej vrátili späť do školy 
medzi svojich kamarátov, 
necháme na posúdení každého 
jedného z Vás.  
   Jedno je však isté. My sme na 
Vás ani v tomto „koronovom“ 
čase nezabudli a pripravili sme 
pre Vás ďalšie číslo časopisu 
NOVO 2. Tešiť sa môžete na 
rôznorodé príspevky.  
   Na prvých stránkach 
časopisu Vám prinášame tie 
najhorúcejšie novinky z diania 
na našej škole. Spoločne s nami 
si môžete zaspomínať na 
obdobie najkrajších sviatkov 
v roku.     
   Dočítať sa môžete taktiež 
o charitatívnych zbierkach, 
ktoré sa nám podarilo 
zorganizovať v tomto školskom 
roku. Sme radi, že sme takýmto 

spôsobom mohli pomôcť 
ľuďom, ktorí to potrebujú.     
   Tešiť sa môžete aj na rubriku 
Keď nás kopne múza, v ktorej 
Vám prinášame práce z tvorivej 
dielne našich žiakov.  
   Navyše si môžete pozrieť 
stručný prehľad najdôležitejších 
pravidiel, ktoré by ste mali 
dodržiavať pri dištančnej forme 
vzdelávania. 
   Ako je už u nás zvykom, na 
konci čísla sme si pre Vás 
pripravili rôzne úlohy, ktorými 
dáte do pozoru nejednu 
mozgovú bunku.  
   Prajeme príjemné čítanie! 

Redakčná rada školského 
časopisu NOVO 2 
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ JABLKA 

ŠKOLSKÉ KIKIRIKÍ 

Čo zaujímavé sme zažili? 

Vedeli ste o tom, že 21. októbra majú svoj sviatok jablká? Ako vraví 
jedna ľudová múdrosť: „Každý deň jablko, od lekára ďaleko.“ Týmto 
heslom sa riadia aj žiaci našej školy, ktorí si tento deň pripomenuli 
rôznymi aktivitami. Na oslavu tohto chutného ovocia sa patrične 
vystrojili. Obliekli sa do farieb jabĺk, na matematike počítali 
jabĺčkové príklady, vyrábali jabĺčkového červíka a nakoniec 
„oslávencovi“ zaspievali ľudovú pieseň Červené jabĺčko. Nemohla 
chýbať ani ochutnávka tých najrozmanitejších odrôd jabĺk. Veď 
predsa maškrtiť sa dá aj zdravo. 
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Halloween 

30. októbra sa vyučovanie na 1.
stupni aj tento rok realizovalo
netradičným spôsobom. Posledný
deň pred jesennými prádzninami sa
vnútorné priestory našej školy
zmenili na mestečko duchov
a strašidiel. Po chodbách sa totižto
premávali žiaci vo 
svojich halloweenskych maskách. 
V školských laviciach namiesto 
žiakov sedeli  ježibaby, čarodejníci, 
kostry či príšery. Halloweensku 
atmosféru dotvárali vyrezávané 
tekvice. 



7

Finančná gramotnosť 

Žiaci 1. stupňa sa zapojili do 
poznávania sveta financií zábavnou 
formou. Prváčikovia sa oboznámili 
s euromincami, skúmali ich hodnotu 
a nakoniec si vyrobili vlastné platidlá. 
Druháci sa zahrali na obchod. 
Vyskúšali si tak pozíciu nielen 
nakupujúcich, ale aj obchodníkov. 
Tretiaci a štvrtáci riešili na hodine 
informatiky interaktívne úlohy, 
prostredníctvom ktorých získali nové 
informácie o správnom hospodárení.  
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Malé farebné tehličky 

s výbežkami, ktoré 

zapadajú jedna do druhej, 

už nie sú len hračkou, ale 

slúžia aj ako vzdelávací 

prostriedok. O tom by vám 

vedeli porozprávať aj žiaci 

3. a 4. ročníka, ktorí sa 

stretli v LEGO učebni, aby 

si precvičili prebrané učivo 

z vlastivedy a prírodovedy. 

Podarilo sa im poskladať zaujímavé útvary na tému Doprava, 

Slovensko v minulosti a dnes, Zdravé stravovanie a Jednoduché 

stroje. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Týždeň LEGA 
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1. decembra sme si

pripomenuli Svetový deň boja

proti AIDS. Aj keď aktuálna

situácia na Slovensku

neumožnila propagáciu tejto

akcie na škole, pri danej

problematike sme sa pozastavili

aspoň v online priestore. Žiaci si

na tričko pripli červenú stužku

a z ich fotografií vznikla pekná koláž. Touto aktivitou sa naši žiaci 

zapojili do výtvarne súťaže s názvom Logo pre červené stužky. 

Svetový deň boja proti AIDS 
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Sviatok sv. Mikuláša, 

ktorý slávime 6. 

decembra, pripadol 

tento rok na nedeľu. 

Do našej školy však 

Mikuláš zavítal o čosi 

skôr.  Neprišiel ale 

sám. Sprevádzal ho 

jeho verný pomocník – 

čert. V spoločnosti 

týchto dvoch postáv 

zažili deti krásny deň, 

ktorý dýchal vôňou prichádzajúcich vianočných sviatkov.  

  

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

Mikuláš 
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Aké zvyky a tradície dodržiavali naši predkovia počas Vianoc? 

Odpoveď napríklad aj na túto otázku hľadali žiaci 3.B triedy. 

O najkrajších sviatkoch v roku sa im podarilo zistiť množstvo 

zaujímavých informácií.  

Krása vianočných sviatkov spočívala 

v minulosti v láske, pokore, silnej viere 

a skromnosti, s ktorou naši predkovia 

prichádzali k vianočnému stolu. 

Vianočné dni sprevádzali rozmanité 

tradície a obyčaje. Štedrý deň bol bohatý 

na tajuplné úkony, obrady a zvyky, ktoré 

mali zabezpečiť šťastie, zdravie 

a dostatok úrody v budúcom roku. 

Štedrý večer sa podľa ľudových zvykov 

začínal pri východe prvej hviezdy a jej 

zjavenie sa oznamovalo zvonením 

zvonov. Štedrá večera bola výlučne 

rodinnou záležitosťou. Gazdiná 

cesnakom namočeným v mede urobila 

mužovi i deťom krížik na čelo, gazda 

rozkrojil najkrajšie jablko a každému 

členovi rodiny dal jeden kúsok. Štedrý večer sa končil polnočnou 

omšou. 

Vianoce našich predkov 
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Keď 27. januára 1945 vojaci 

sovietskej armády 

oslobodzovali koncentračný 

tábor Osvienčim, nemohli 

ani len tušiť, že si túto 

udalosť budeme každoročne 

pripomínať vo forme 

medzinárodného dňa 

pamiatky obetí holokaustu. Žiaci 9.A si holokaust, teda štátom 

riadenú a plánovanú exekúciu Židov, priblížili spolu s pánom 

Petrom Vankom, lektorom Múzea holokaustu v Seredi. Pán Vanko 

si pre žiakov pripravil online kvíz, prezentáciu, krátky film 

a virtuálnu prehliadku múzea.  

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu 
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POMÁHAME INÝM

Sociálne cítenie 

a empatia našich žiakov 

a rodičov je už 10 rokov 

súčasťou spolupráce 

s Krízovým centrom pre 

mamičky s deťmi 

v Košickej Novej Vsi. Aj 

tento rok sme pre nich 

pred Vianocami urobili 

zbierku trvanlivých 

potravín, hygienických 

a čistiacich potrieb 

a školských pomôcok. Akciu zorganizovali Mgr. R. Bačová a Mgr. L. 

Botunová v spolupráci s pedagógmi školy. 
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Trieda 3.D podporila myšlienku charitatívnej pomoci, a tak 

pomohla deťom trpiacim autizmom v spolupráci s neziskovou 

organizáciou MATIAS z Martina. Niekoľko tašiek šiat, hračiek, 

hygienických pomôcok a plagát poputovali práve do Martina.  
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NABRÚSTE SI JAZÝČEK

V  

 

 

 

 

Strč prst skrz krk. 

Od dupotu kopýt prach sa kopí. 

Holič holí holiča z Holíča. 

Kvapka kvapla, klapka klapla. 

Tak ty takto tatko! 

V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí. 

Všetky húsky sa poprekoprcovali po priekope. 

Ešte sa tie makovičky nevymakovičkovali. 

Odideologizovaný deziluzionizmus. 

Na klavíri hrala Klára Králová. 

Pán Biely bieli vo Veľkom Bieli biely dom. 

Pred potokom, za potokom päť kôp konopí. 

Víly z vily vence vili a psy na ne vyli z vily. 

Išiel pštros s pštrosicou a pštrosíčatami Pštrosou ulicou. 

Naolejuje Júlia Júliu, alebo nenaolejuje Júlia Júliu ? 

Naša lomenica je zo všetkých lomeníc tá najlomenicovatejšia. 

Vojaci sú vyrukavičkovaní a veliteľ je najnevyrukavičkovateľnejší. 
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KEĎ NÁS KOPNE MÚZA 

Žiaci 5. ročníka sa zahrali na malých spisovateľov. Pri písaní 

básní využili svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. 

Nezaháľali však ani žiaci 7.ročníka. Tí si vyskúšali úlohu textárov 

piesní. Veď ako sa vraví: „Kreativite sa medze nekladú!“. Tak sa 

pohodlne usaďte a prečítajte si výtvory našich žiakov, nádejných 

slovenských literátov. 

Zajko 

 

Nevšimol si zajko strom, 

narazil on hlavou doň. 

Mrkva sa mu rozsypala, 

na zem celá popadala. 

 

Neviem zajko dole zísť, 

kto mu môže pomôcť ísť? 

Zajko by chcel zoskočiť, 

strom však nechce povoliť. 

 

Slnko na jar zasvieti, 

zajačika roztopí. 

Mláka po ňom zostane, 

aj mrkvička na tráve. 

 

Saskia Urbančíková, 5.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvojčatá 

 

Keď som bol malé dojča, 

zistil som, že mám dvojča. 

Pozrel som sa vedľa seba, 

uvidel som seba... 

vlastne teba! 

 

Jedli sme, spali, rástli, hrali, 

všetko, čo sme mali, 

sme si medzi sebou brali 

a často sme vyvádzali. 

 

Teraz sa má vec celkom inak, 

je už zo mňa dobrý synak 

a z môjho brata tiež. 

 

Už sa veľmi nehádame  

a rovnako rozmýšľame, 

kým nepríde ten čas,  

keď sa poškriepime zas. 

 

Dávid Šoltýs, 

5.D 
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Miss na pretekoch 

Letia missky ako trysky, 

za nimi šľahajú iskry. 

Potrebujú formule,  

lebo jazdia plynule.  

Bystré, štíhle, aká krása, 

šéf F1 pozerá sa.  

Káčer im smie závidieť  

módne pery ako kvet.  

Rozum, ktorý nevidieť, 

obcestoval celý svet. 

Hodinkami s vodotryskom 

pobehujú za javiskom. 

Pretekárom gratulujú, 

vencami ich ovešajú. 

Afterparty spríjemňujú, 

skafandrami ohurujú.  

Tieto lesklé mátohy,  

postavia ich na nohy.  

Ani keby ma tri chceli!  

Radšej budem prvý v cieli! 

Radim Dvouletý, 5.D 

Ako rastie jahoda 

Keď som v zime sadila jahody, 
polievala som ich bez vody. 
Vedro z plastu bolo hrdzavé, 
tu a tam zas deravé. 

Čakala som na včielky, 
kým vyletia z telky. 
Neprišli však, asi spali, 
priveľa rezňov popapali. 

Z jari sa nič nedialo. 
Jahode sa snívalo, 
že raz bude isto veľká, 
veľká ako Snehulienka. 

Prišiel krtko, pozerá, 
čo to rastie za zviera. 
Vidí chvostík, vidí kožuch, 
jeden lístok, Mimoň, zloduch. 

Prešlo leto, ba i jeseň, 
na jahodách spieva pleseň. 
Spláchla som ich do záchodu, 
asi pôjdem do obchodu. 

Júlia Mihóková, 5.D 
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Zvláštne časy 
 
Teraz prišli zvláštne časy, 
ženy si nefarbia vlasy, 
muži si nechávajú brady 
a deti nechodia ani do 
záhrady. 
 
Všetci sedíme doma, 
moja mama je tu s nami 
troma. 
Už jej z toho tečú nervy 
na tri deti už nemá rezervy. 
 
„Korona“ nás prekvapila, 
lenivcov z nás urobila. 
Nechodíme do školy, 
beháme po okolí. 
 
Učíme sa iba z domu, 
ale nechýba veľa k tomu, 
aby sme to všetko zvládli 
a do školy zase sadli. 
 
Snáď pominú tie zvláštne 
časy 
a ženy si začnú farbiť vlasy. 
Pôjdeme všetci spolu von 
a skončí sa ten „koronový“ 
zhon. 
 

Jakub Jarabák, 7.C 

 

 

 

 

 

 

 

Letné ovocie 
 
Spomínaš na letné ovocie, 
skončilo u mamy v kompóte. 
teplé a sladké počasie, 
ovievali sme sa predčasne. 
 
A naša teta Malvína, 
dobre sa na ňu spomína, 
hrable, motyky, rebríky, 
boli zoradené vždy do šíky. 
 
Najkrajšie ovocie, plody 
záhrady, 
chutí a vonia, vábi nás, 
najlepšie ovocie aké sme mali, 
a každým rokom je sladšie 
zas. 
 
Pamätáš na letné ovocie, 
spomínaš naňho,  
každé Vianoce, 
Malvína opretá o drevo, 
košíky plné vždy čerstvého. 
 
Ranná káva a noviny, 
pes Uma vrčí z dediny, 
mama stojí na priedomí, 
počúva vtáčí spev s vedomím. 
 
Najkrajšie ovocie, plody 
záhrady, 
chutí a vonia, vábi nás, 
najlepšie ovocie aké sme mali, 
a každým rokom je sladšie 
zas. 
 
Laura Kollárová, 7.C 
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ZAUJÍMAVOSTI Z RÍŠE ZVIERAT

Kone majú najbohatšiu mimiku, 

pretože prostredníctvom nej dokážu 

vyjadriť až 17 emócií. 

Tvar zreničiek u zvierat je 

prispôsobená podľa toho, akým 

spôsobom lovia korisť a tiež podľa 

ich aktivít. 

Kravy Watusi majú najväčšie rohy 

na svete. Rozpätie rohov, najmä 

u býkov, môže dosahovať až 2

metre. 

Kolibrík je jediným vtákom, ktorého 

zobák je dlhší ako samotné telo. 

Slonia koža je na väčšine miest 

hrubá 2,5 cm. Je však taká citlivá, 

že cítia, ak im na tele pristane čo 

i len jediný hmyz. 
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Klokany sú ľaváci, delfíny sú 

praváci a medveď biely používa 

obidve laby rovnako. 

Žirafy si čistia svoj nos jazykom. 

Krtkovia nie sú na 100% slepí, 

dokážu totiž reagovať na svetlo. 

Pštrosy majú najväčšie oči spomedzi 

všetkých suchozemských zvierat. 

Obrovské pandy nie sú vôbec 

náročné, čo sa týka výberu miesta 

na spanie. 
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ONLINE VYUČOVANIE

Viete, ako sa máte správať na online hodine? Pozrite si prehľad 

tých najdôležitejších pravidiel, ktoré by ste mali rešpektovať pri 

dištančnej forme vzdelávania. 
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A ako to má vyzerať v praxi? Pozrite si nasledujúce fotografie. 

Tento školský rok sa v online priestore uskutočnili aj predmetové 

olympiády. 
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Možno si v tejto situácii 

často kladiete otázku: „Môže 

byť aj online hodina niečím 

zaujímavá?“ Odpoveď znie: 

„Určite áno.“ Presvedčili sa 

o tom aj žiaci 7.C triedy,

ktorí na hodine slovenského

jazyka a literatúry mali 

významného hosťa. Na 

online schôdzu k nim zavítal 

samotný líder skupiny No 

Name Igor Timko. Spoločne 

sa tak zamýšľali nad textom 

známej piesne Čím to je. 
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CHVÍĽKA ODDYCHU 

Foto: internet  
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KVÍZ: AKO DOBRE SI ČÍTAL 

NOVO2? 

 
1) Kedy si pripomíname Medzinárodný deň jablka? 

a) 21. septembra 

b) 21. októbra 

c) 21. novembra 

 

2) Kedy si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS? 

a) 1. decembra 

b) 11. decembra 

c) 21. decembra 

 

3) Akého pomocníka mal tento rok na našej škole sv. 

Mikuláš? 

  a) anjela 

       b) škriatka 

       c) čerta 

 

4) Žiaci ktorej triedy mali besedu s lektorom Múzea 

holokaustu v Seredi?  

a) 8.A 

b) 9.A 

c) 9.B 

 

5) Ktoré zviera má najbohatšiu mimiku? 

a) kôň 

b) pes 

c) mačka 

 

6) Aká hrubá je slonia koža? 

a) 1,5 cm 

b) 2,5 cm 

c) 3,5 cm 
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7) Ktorý vták má dlhší zobák než telo?

a) bocian

b) pelikán

c) kolibrík

8) Ktoré pravidlo by sme mali dodržiavať na online

vyučovaní?

a) Miktorfón by sme mali mať stále zapnutý.

b) Po pomôcky si môžeme odbehnúť počas hodiny.

c) Na hodinu sa máme pripojiť včas.

9) S lídrom ktorej skupiny mali žiaci 7.C triedy besedu

o texte piesne?

a) No name

b) IMT Smile

c) Desmod

10) Koľko členov má redakčná rada časopisu NOVO 2?

a) 8

b) 9

c) 10




