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Deň hlasného čítania
 Keďže prebieha mesiac marec, ktorý je známy aj prívlastkom „me-
siac knihy“, usporiadali sme 16.3.2018 v našej škole aktivitu s názvom DEŇ 
HLASNÉHO ČÍTANIA. Každú vyučovaciu hodinu prichádzal jeden ročník 

Časopis pre žiakov, rodičov a učiteľov 
Základnej školy Apoštola Pavla

04/2018

Milí priatelia,
opäť k vám prichádzame s Kľúčikom. Vecí, ktoré sa dejú v našej 
škole, je naozaj viac ako dosť. Verte či neverte, chvíľku má redakcia 
aj strach, či bude o čom písať, ale tento strach sa rýchlo zmení na 
boj o miesto na stránkach Kľúčika. 
 V uplynulom období sme si pripomenuli Medzinárodný deň 
žien, pri dni hlasného čítania sme si pripomenuli aké je dôležité 
čítať v dnešnej digitálnej dobe. Besedovali sme so spisovateľkou aj 
misionárkou. Mali sme odpust, učili sme sa v maskách a usporiadali 
sme si aj zábavný karneval. 
 Naši (spolu)žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky vo vedomost-
ných aj športových súťažiach.  Všetkým gratulujeme. Zároveň ďaku-
jeme tým, ktorí pomáhajú vytvárať v našom školskom spoločenstve 
príjemnú a tvorivú atmosféru. V takej atmosfére je radosť pracovať 
a veríme, že aj učiť sa :-).                     Vaša redakcia 

z prvého stupňa na rozprávku, ktorú si rozdelilo niekoľko žiakov z druhého 
stupňa. Všetci sa usadili a pozorne počúvali. Žiaci V. ročníka mali taktiež 
pripravený kvíz, v ktorom si deti preverili svoje vedomosti o rozprávkach 
a rozprávkových postavičkách. Deti mali krásny zážitok. 
 V závere sme upozornili na dôležitosť čítania deťom od útleho  
veku. Veď kniha aj v dobe počítačov a mobilov má čo povedať všetkým 
nám. Od najmenších až po tých skôr narodených. 

Medzinárodný 
deň žien
 S úctou a radosťou si naši žia-
ci pripomenuli deň všetkých žien. Marek 
a Ema z ôsmej  triedy zablahoželali                                    
a odovzdali malé prekvapenie a odkaz všet-
kým ženám našej školy. Dojatie a slová 
vďaky. To bola naša “ženská” odmena.



Učenie v maskách
 V pondelok 5.2.2018 sme na našej škole vyhlásili 
súťaž „O najoriginálnejšiu kolektívnu masku“. Žiaci v jed-
notlivých triedach mali za úlohu premyslieť si, čo chcú byť 
a zaobstarať si do stredy kostýmy. 
 
 Žiaci popustili uzdu fantázii a tak sme sa v stredu 
počas vyučovania ocitli v cirkuse, v Noemovej arche, 
v jasliach, v škôlke, na ihrisku medzi športovcami .... a 
dokonca aj v podmorskom svete. Učenie v maskách bolo 
zábavné a porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tú NAJ 
triedu. 

 

Ešte v ten deň boli vyhlásené výsledky:

1. miesto:  4. tr. – Podmorský svet 

2. miesto:  2. tr. – zvieratká z Noemovej archy

3. miesto:  3. tr. – bábätka a 9. trieda – materská škôlka
 
 

Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme 
za originalitu a spontánnosť 

Beseda so spisovateľkou
 V stredu 7. marca sa v priestoroch našej školy 
uskutočnila beseda so spisovateľkou Miroslavou Atana-
sovou. Autorka mala pre žiakov prvého stupňa pripravenú 
prezentáciu ohľadne knihy Sedem farieb dúhy. Žiakom pri-
blížila proces vzniku knihy pre deti, ilustrácii. Rozprávanie 
bolo zaujímavé, rozprávala o láske k prírode, kedy dostala 
nápad napísať knihu a priznala sa nám, že táto kniha chvíľ-

Jazykové okienko
Tak mi napadlo, viete správne 
použiť spojenie:      
 

“Napadlo mi/napadlo ma”

•  Napadla mi myšlienka = dostal som nápad.
•  Napadol ma niekto = niekto ma ohrozil.

Napadlo mi prekvapiť mamu kyticou kvetov.

Pri prechádzke lesom ma napadol medveď.

DAJTE SI NA TO POZOR. 
                                                             

p.u. Iveta Nádašdyová
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ku aj ležala v šuplíku, 
kým sa dostala na stôl 
vydavateľstva. Zvedavosť 
žiakov na obsah a príbeh 
deja knihy umocnila 
prečítaním krátkeho 
úryvku. Nakoniec sa us-
kutočnila aj autogramiá-
da pre žiakov. 
 Pani spiso-
vateľka nám prez-
radila, že pracuje na 

ďalšej knihe a my 
dúfame, že sa s tou-
to autorkou znova 
stretneme, aby sme 
uhasili svoju zve-
davosť po novom 
príbehu.
 Veď príbehy 
každého vťahujú do 
sveta fantázie, ktorý 
nám osviežuje všed-
né chvíle.



 Zber papiera
Dňa 28. 3. 2018 sa v našej škole uskutočnil jarný zber papiera. Svojou účasťou 
každá trieda prispela k ochrane našej prírody, hlavne jej lesov.
Prinášame Vám vyhodnotenie jednotlivých tried :

Historický kalendár
December

6.12. 345/352 – Theofano – grécka manželka nemeckého cisára 
Otta II. zavádza v Porýní sviatok sv. Mikuláša. Odtiaľ sa pos-
tupne uctievanie tohto svätca rozšíri do celej Európy.
9.12.1437 – zomiera v Znojme rímsky cisár, český a uhorský kráľ 
Žigmund Luxemburský
21.12.2007 - vstupuje Slovenská republika do schengenského 
priestoru. 
30.12.1977 – vydáva pápež Pavol VI. dokument, ktorým oddeľu-
je územie Trnavskej administratúry od Ostrihomskej diecézy, 
určuje nové hranice biskupstiev na Slovensku a zriaďuje samo-
statnú Slovenskú cirkevnú provinciu.

Január
6.1.1918 -  českí poslanci v tzv. Troj-
kráľovej deklarácii žiadali o začlenenie 
Slovenska a Čiech do spoločného štátu.

8.1.1918 – prezident USA Woodrow Wilson predložil           
v Kongrese 14-bodový program na mierové riešenie konf-
liktu 1.svetovej vojny.

11.1.2008 – zomrel sir Edmund Hillary novozélandský 
horolezec, prvý pokoriteľ najvyššej hory sveta – Mount 
Everest.

Február
1.2.1918 – prijalo Rusko gregoriánsky kalendár.

5.2.1878 – sa narodil francúzsky podnikateľ  a zakladateľ 
francúzskeho automobilového priemyslu André Citroen.

8.2.1828 - sa narodil francúzsky spisovateľ, zakladateľ sci-
fi literatúry – Jules Verne.

25.2.1948 -  prijatím demisie občianskych ministrov a ich 
nahradením komunistickými ministrami sa zavŕšil komu-
nistický štátny prevrat.

Gymnastika
 Dňa 28. marca 2018 sa žiačky našej školy zúčastnili 
na gymnastickom štvorboji žiačok ZŠ kategórie „B“. Žiačky 
súťažili v štyroch disciplínach – akrobacia, hrazda, preskok 
cez kozu a akrobacia na lavičke. V silnej konkurencii sa 
naše žiačky umiestnili na 2. mieste. 
         Žiačkam gratulujeme!
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Hviezdoslavov Kubín
Dňa 5.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej 
súťaže Hviezdoslavov Kubín. V II. kategórii nás reprezen-
tovali žiačky štvrtého ročníka Karolína Kögelová a Sabí-
na Sofia Szuperáková, ktorá sa umiestnila na krásnom               
3. mieste.                                                             Blahoželáme!



Karneval v našej škole
Poobede 8.2. 2018 (štvrtok) sa v jedálni našej školy uskutočnil karneval 
pre žiakov 1. až 5. ročníka. Na karnevale plnom súťaží, piesní a zábavy 
sa zúčastnili princezné, víly, hrdinovia, policajti, čarodejnice, zvieratká 
a mnohé rozprávkové bytosti. Všetci sme sa skvelo zabavili a už teraz 
sa tešíme na budúci rok J .

Odpust v našej kaplnke
Dňa  31. januára 2018 sme slávili sviatok svätého Jána Bosca, patróna 
našej školskej kaplnky.
 Po prvých dvoch vyučovacích hodinách sme v kaplnke prežívali 
spoločenstvo s Pánom aj navzájom, pri odpustovej svätej omši. Slávnos-
tným celebrantom bol kňaz Andrej Dulák, z farnosti Dovalovo, ktorý učil          
v našej škole náboženstvo od septembra 1997 do januára 1998. V príhovore 
nás povzbudil k pozornosti na Božie výzvy a ochotu vnímať ich aj napriek 
ťažkostiam a starostiam, podľa vzoru Jána Bosca. Spolu s ním koncelebroval 
svätú omšu náš pán kaplán Michal Holík.

 Ďakujeme Vám, všetkým, ktorí ste túto slávnosť osobne alebo 
duchovne prežili spolu s nami a zahŕňame Vás do svojich modlitieb.

Odvahu, odpočívať budeme v nebi. Kúsok neba nahradí všetko... 
Ján Bosco

Kľúčikstr. 4

Úspechy našich 
žiakov

Šaliansky Maťko 2018
Paulínka Rúfusová 
3. miesto celoslovenké kolo

Pytagoriáda
Martin Kovalčík (6 r.), Marek Baláž (8 r.)
4-5. miesto okresné kolo 

Olympiáda v nemeckom jazyku 
Tatiana Korčeková
2. miesto krajské kolo

Gymnastický štvorboj
žiačky školy
2 miesto v kategórii “B”


