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Škola volá! 
 

V septembri sme všetci nastúpili do školy. Minulý rok sme boli 

štvrtáci a teraz sme piataci.   Do piateho ročníka do základnej 

školy v Sačurove prišli aj deti z Davidova, Dlhého Klčova,     ale aj 

z Kamenej Poruby. A keďže nás bolo veľa, rozdelili sme sa do 

dvoch tried. Mgr. Lenka Truchanová je našou triednou v 5.B. 

 

Matematiku nás učí RNDr. Marta Megyesiová. 

Naša slovenčinárka je Mgr. Mária Dargajová. 

Dejepis nás učí naša triedna :) (aj výtvarnú a informatiku). 

Biológiu nás učí Mgr. Matúš Urban. 

Geografiu nás učí Mgr. Iveta Šaffová. (+ ruský jazyk) 

Dievčatá učí telesnú Ing. Veronika Šeligová, chlapcov Mgr. 

Ľuboš Hric. 

Technickú výchovu Ing. Marek Palko. 

Nemecký jazyk nás učí Mgr. Tatiana Hricová. 

Rímskokatolícke náboženstvo –Mgr. Antónia Zubková, 

gréckokatolícke Mgr. Jana Zorvanová. 

Hudobná výchova - PaedDr. Jana Humeníková. 

 



Čo znamenajú naše mená! 

 

Mgr. Lenka Truchanová - ženské meno Lenka je pomerne obľúbené. Je 

odvodené od skrátenej formy mena Helena, ktorého význam je „svetlo“, 

alebo z mena Magdaléna, ktorého význam je „pochádzajúca z palestínskeho 

mesta Magdala“.      

Pavol Bačik, Pavol Giduško - mužské meno Pavol má latinský pôvod a 

význam mena je „malý, skromný“. 

Peter Bačik - mužské meno Peter má grécky pôvod a význam mena je 

„pevný ako skala“. 

Ema Berešová - ženské meno Ema má nemecký pôvod a v preklade 

znamená „veľká, silná“. 

Matej Dobranský - mužské meno Matej je novozákonné, má hebrejský 

pôvod a v preklade znamená „dar Boha“.  

Alexandra Dudášová - ženské meno Alexandra pochádza z gréčtiny a 

znamená „ochrankyňa mužov“. 

Ján Kačuriak - krstné meno Ján má hebrejský aj nemecký pôvod a v 

preklade znamená „Boh je milostivý“.  

Olívia Kováčová - ženské meno Olívia má latinský pôvod a význam mena je 

„pestovateľka olív“. 

Jozef Kura, Jozef Maďuran - mužské meno Jozef má hebrejský pôvod a 

význam mena je „Boh pridá, rozhojní“. 

Michaela Majerníková - ženské meno Michaela má hebrejský pôvod a v 

preklade znamená „ako Boh, Bohu podobná“. 

Oľga Makulová - pôvod mena Oľga je severský a jeho význam je „zdravá, 

šťastná“.  

Šimon Miškanin – Šimon je hebrejského pôvodu v preklade znamená „on 

počúva, načúva“. 

Barbora Rozputinská - ženské meno Barbora má grécky pôvod a v 

preklade znamená „cudzinka“. 

Patrik Šenk - mužské meno Patrik má latinský pôvod a jeho význam je 

„urodzený, patricijský“.  

Diana Zarembová - ženské meno Diana má latinský pôvod a význam tohto 

mena je "božská".                                  Olívia Kováčová, V. B  



Baví ma spievať a tancovať!   

 Od začiatku školského roka ja a moja spolužiačka Miška 

spievame. Veľmi nás to baví! A tak som na Vianočnej akadémii 

spievala. No to nie je všetko! Cez prestávky nás bavia pesničky  

Despacito a Échame La Culpa od Luisa Fonsiho, Havana od 

Camily Cabeo. Chlapcov to štve, ale nás nie. Tancovanie nás 

všetkých baví rovnako ako spievanie. Tancujem od rána. Iba ja! 

Práve pracujeme na tančeku.   

Olívia Kováčová, 5. B 

ROZPRAVKÁRI 

Nedávno do našej školy zavítala pekná stolová hra Rozprávkari. Ak ste o nej ešte 

nepočuli, je to hra, v ktorej sú Dobšinského rozprávky. Túto hru objavila na internete naša 

učiteľka slovenského jazyka Mgr. Mária Dargajová. Keď nám povedala, že tú hru 

objednali a v škole máme tri kusy, ostali sme nemí. A tak poslednú hodinu pred 

vianočnými prázdninami sme si ju zahrali. Rozdelili sme sa na tri skupiny po štyroch. 

Cieľom tejto hry bolo, aby sme zničili zlé postavy a získali všetky Dobšinského rozprávky. 

Boli tam rozprávky napríklad: Trojruža, Janko Hraško, Soľ nad zlato a tak ďalej. 

Olívia Kováčová, V. B 

  

 



Najprv jar, potom leto,  
tretia jeseň, štvrtá zima 

 

Letí, letí, všetko letí, 

čo má krídla, všetko letí, 

tak zimu z trónu vyhodí, 

jarné slnko sneh roztopí. 

 

 

 Slnko svieti, voda nás láka, 

v záhradke každý človek maká. 

Kúpaliská sa otvárajú, 

zmrzlina, nanuky sa predávajú. 

 

 

Prší, prší, len sa leje, 

na strome sa jablko smeje. 

Najprv zemiaky vykopať, 

a potom môžeme zakopať. 

 

 

Letí, letí, všetko letí, 

veľká zima zas bude ti. 

Keď Martin na bielom koni priletí, 

darček na Vianoce pošlem ti. 

 

Matej Dobranský, 5. B 

 

 



Ročné obdobia 

 

Jar celú prírodu prebúdza, 

keď slniečko lúčmi zohrieva. 

Zo zeme prvý kvietok vychádza, 

snežienka s narcisom sa predbieha. 

 

V lete, to už iná doba, 

v záhrade je oblečená ďalšia róba. 

Škálu farieb plodom dáva, 

na stole zeleninu každý máva. 

 

V jeseni listy opadávajú, 

na strome jablká dozrievajú. 

Veverička, medveď plody zberajú, 

lebo dlhú zimu očakávajú. 

 

Pani Zima, tá na záver kraľuje, 

preto všetka zver v skrýši stanuje. 

Polia, lúky, bielou perinou prikryté 

a stromy námrazou ovité. 

 Matej Dobranský, 5.B 



Vymyslený nonsens  

  

Slon sa môže biť, 

na Antarktíde musím byť. 

Hviezda letí popod dom, 

Santa Claus vyletí komínom. 

 

Slnko sa ligoce sťa mesiac, 

naša zem o veľa viac. 

Slimák už nestráži svoj domček, 

zasadil si nový stromček. 

Matej Dobranský, 5.B 

Voda horí, voda láka, 

snehuliak sa hrá na vtáka. 

Padá nadol do vodičky, 

zhoreli mu ponožtičky. 

P. Giduško, V. B 



Letí mesiac s krídlami, 

pri domčeku pristál mi. 

Mala som chuť niečo zjesť, 

rozmýšľala som už hneď. 

Keď zje mesiac, bude dobre, 

chutný a šťavnatý on bude. 

O. Kováčová, V. B 

  

Fúka vetrík fúka 

a kukučka kuká. 

A ďateľ na ňu, čo toľko ťuká, 

kuk, kuk, kukám, lebo fúka. 

B. Rozputinská, V. B 



 

Zelený dom sa prechádzal, 

a Jožko z neho vychádzal. 

Vybral sa zbierať hviezdy 

pre školské triedy. 

Bola to veľká psina, 

zbierať hviezdy do komína. 

Pri komíne stála upratovačka 

a z komína vyšla šľahačka. 

D. Zarembová, V. B 

  

 



Náš talent! 

 
10.11.2017 bol Európsky deň, na ktorom sme ako každý rok vystúpili, 

tentokrát s rozprávkou Ako išlo vajce na vandrovku. Kostýmy sme si vyrobili 

sami, scenár nám napísala naša triedna učiteľka. Všetci sme sa smiali 

zo starej baby, ktorú hrala Ema Berešová.   

 

11.12.2017 bola v našej škole Vianočná akadémia, na ktorú nám triedna 

vybrala scénu Štyri sviečky a Olívia Kováčová zaspievala pesničku Vianočný 

song od speváka Igora Kmeťa. 

Olívia Kováčová a Ema Berešová, V. B 

 


