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I. sväté prijímanie 
 

 

Mesiac máj bol veľmi bohatý na rôzne sviatky a akcie. Spolu s našimi 

mamičkami sme oslávili Deň matiek, zúčastnili sme sa školy v prírode, 

zapojili sme sa do projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom, strávili 

sme noc v škole. Máj bol pre nás o to vzácnejší a výnimočnejší, že sme 

sa mohli stretnúť s naším priateľom Ježišom v Eucharistii. Pätnásti sme 

prvýkrát prijali do svojich detských srdiečok Pána Ježiša 

v rímskokatolíckom kostole dňa 13.5.2018 a štyria v gréckokatolíckom 

kostole dňa 20.5.2018.  Za prežitie tohto krásneho dňa ďakujeme Pánu 

Bohu, našim rodičom a všetkým, ktorí nás na túto vzácnu chvíľu 

pripravovali.   

                                                                                                                                                

Emka Peržeľová 

 

Deň matiek 

 

Dňa 27.5.2018 sme pri príležitosti Dňa matiek uvili našim mamičkám 

veľkú kytičku zo slov, piesní a tancov. Krátkym vystúpením sme im chceli 

prejaviť veľkú lásku a vďaku za ich starostlivosť. To, že sa im naše 

vystúpenie páčilo, svedčalo aj o veľkom potlesku či nejednej slzičke 

v očiach mamičiek.  Mamičky, veľmi Vás ľúbime! 

                                                                                                                  Timotej Levčík 

 

 



 

 

 

 



 

 V tomto školskom roku sme sa spolu so štvrtákmi zapojili do projektu 

Malá finančná akadémia s Kozmixom. Hneď na začiatku projektu sme sa 

rozdelili do štyroch skupín. Každá skupina mala po 5 členov a prvou 

našou veľkou úlohou bolo vymyslieť názov svojmu tímu, triednej mene, 

mestskej časti, ktorú vybudujeme a novému mestu, ktoré spoločnými 

silami vytvoríme. 

     A tak sa v našej triede vytvorili pracovné tímy – SMAJLÍCI, PROFÍCI, 

RÝCHLA PÄŤKA a METRIX. Zo všetkých návrhov sa nám najviac páčil 

názov triednej meny DIN a pri názve mesta sme sa nemohli dohodnúť, 

tak dala pani učiteľka hlasovať. BORDON – to bolo nakoniec naše 

mesto. Každý pracovný tím tvoril jednu mestskú štvrť, ktorú si aj 

pomenovali. V každej skupine sme si postupne zvolili jedného bankára, 

novinára a architektov. 

     Ja som pracovala v tíme Smajlíkov a zastávala som funkciu bankára. 

Každý deň som zapisovala, koľko dinov sme za splnené úlohy zarobili 

a koľko dinov sme minuli pri nákupe kociek, z ktorých sme stavali 

budovy. Každá kocka nás stála 30 dinov.  

     Najviac sa mi páčila výstavba mestskej štvrti. Naša mestská štvrť sa 

volala ZELEŇ, pretože sme sa v tíme dohodli, že v žiadnom meste 

nesmie chýbať oddychová zóna a park. Nachádzala sa v nej aj 

zoologická záhrada. S kamarátmi sme z plastelíny vyrobili zvieratká – 

hada, slona, korytnačku, vtáčika, leva a zebru. Aby zvieratká zo ZOO 

neutiekli, vyrobili sme si aj ploty a na zem sme vysypali piesok, aby si 

deti neublížili. Naša štvrť bola tou najzábavnejšou, pretože sme pre deti 

vybudovali preliezky aj hojdačky.  

     Práca na projekte ma veľmi bavila a vďaka Kozmixu som sa aj veľa 

naučila. 

                                                                                                                                                       

Nikolka Kurimská 

 



 

 

 



 

 

 

 

Škola v prírode 

 V dňoch 28.5 – 1.6.2018 sme sa spolu s našimi kamarátmi z I. stupňa 

zúčastnili pobytu v škole v prírode v Starej Lesnej. Boli to zaujímavé 

chvíle, ktoré v každom z nás zanechali nezabudnuteľné dojmy. Každý 

deň sme mali bohatý program od rána do večera. Cez deň sme 

navštevovali prekrásne zákutia Tatier. Navštívili sme Ľubovniansky hrad, 

Beliansku jaskyňu, Kežmarský hrad, Hrebienok, prešli sme sa ku 

Bílikovej chate a posledný deň sme sa vyšantili vo Veveričom parku 

a prezreli si nádherné prostredie Štrbského plesa.  



                

 

Popoludňajšie  programy  boli zväčša športové. V okolí boli zatrávnené 

plochy, multifunkčné ihrisko, a tak sme mohli hrať futbal či rôzne 

pohybové hry. Večery boli naplnené kultúrnym programom, tancom, 

spevom či rôznymi súťažami, ktoré sa niesli v duchu rozprávky Pipi Dlhá 

Pančucha. Zážitky z každého dňa sme si zapisovali do vopred 

pripravených denníkov. 



 

 

Strávili sme jeden krásny týždeň, z ktorého nám všetkým ostali 

neopakovateľné spomienky. Určite ešte dlho budeme rozprávať o tom, 

aký vydarený výlet nám pripravili naše pani učiteľky, za čo im veľmi 

pekne ĎAKUJEME! 

                                                                                                                                              

Rastislav Kuľha 

 

A čo sa nám v škole v prírode najviac páčilo? 
Mne sa páčilo všetko. Príroda, jaskyňa, hrady, naša izba a všetky 

súťaže. Bola som tiež rada, keď sme sa mohli zúčastniť svätej omše  vo 

sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.                                                                                                                                

Mimka Sotáková 

Mne sa najviac páčilo na Kežmarskom hrade a v Belianskej jaskyni. 

Taktiež sa mi páčili všetky súťaže s Pipi Dlhou Pančuchou.                                                                                                                                                    

Zuzka Barkovciová 



Najviac sa mi páčila Belianska jaskyňa a Ľubovniansky hrad.                                                                                                                                                     

Emka Bančanská 

Páčili sa mi hory, divadelné predstavenie na Kežmarskom hrade, 

suveníry, ktoré sme si mohli zakúpiť a veľmi mi tam chutila aj 

zmrzlina.                                                                                                                                                               

Marek Urban 

Bolo tam množstvo zaujímavostí, ale najviac sa mi páčilo divadelné 

predstavenie na Kežmarskom hrade.                                                                                                                                                       

Nikolka Kurimská 

Najviac ma zaujala Belianska jaskyňa.                                                                                                                                                        

Sebastián Furcoň 

Páčili sa mi hory, príroda, Belianska jaskyňa a vystúpenie na 

Kežmarskom hrade.                                                                                                                                                              

Miško Molčan 

Mne sa veľmi páčilo šantenie vo Veveričom parku.                                                                                                                                                                  

Tomáš Ečegi 

 

 


