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VEĽKÁ NOC                           (im)  

 
Veľká noc nemá len kresťanský charakter, ale nesie so sebou aj veľa 

pohanských zvykov. Pôvodne bola pohanským sviatkom jari. Pred 

dvetisíc rokmi potom Veľká noc dostala súčasný význam Kristovou 

smrťou a zmŕtvychvstaním.  

 

Veľkonočné sviatky patria medzi „pohyblivé“ sviatky. Nemajú pevný 

dátum v kalendári ako napr. Vianoce. Veľká noc sa oslavuje v nedeľu, 

ktorá nasleduje po prvom splne po jarnej rovnodennosti. 

 

Veľkonočné symboly 

 

 vajíčko — je symbolom života  

 zajačik —má pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod 

jari 

 baránok — používal sa  ako obetné zviera  

 oheň — veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením 

veľkonočného ohňa, ktorý symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista 

nad temnotou a smrťou 

 sviečka — nazývaná tiež paškál je chápaná ako znamenie života 

 

 

   Typické znaky Veľkej noci: 

o korbáč so stužkami 

o voda/parfém 

o čokoládové vajíčka  

o maľované kraslice  

o malé zajačiky, káčatká, ovečky... 

o šalát a údené mäso/jahňacina 

o a, samozrejme, prázdniny ;) 
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UROB SI SVOJHO ZAJAČIKA                 (as)                

 
Naša redaktorka pre vás pripravila skvelý nápad, ako si oživiť dni 

doma - spravte si domáce zvieratko!  

Fantázii a kreativite sa medze nekladú, tak hor sa do práce! 
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA                              

 
Tento rok bude prebiehať zápis do prvého ročníka našej školy 

elektronickou formou. Prihlášku vyplňte na priloženom linku. Po 

odoslaní prihlášky Vám príde potvrdzujúci e-mail. 

 

Touto formou sa môžu prihlásiť do našej školy aj žiaci iných ročníkov. 

Toto platí aj pre nových žiakov, ktorí pôjdu do hokejových tried. Do 

poznámky napíšte hokejová trieda. 

 

Noví žiaci vyšších ročníkov 3. až 9. môžu napísať do poznámky, že 

majú záujem o plávanie. ŠPP plávanie je od 3. ročníka. 

 

Prihlášku je možné poslať aj poštou. Po dohode  

osobne v škole prevziať, odovzdať a to v prípade,  

že máte technický problém, alebo problém  

s pripojením na internet.  

 

V prípade, že budete mať akékoľvek otázky,  

kontaktujte nás telefonicky  

na č.t. 0903261286  

(riaditeľka školy), na mail  

6zs@povazska-bystrica.sk,  

prípadne akýmkoľvek iným  

spôsobom fb, správa  

na www stránke.   

Pomôžeme Vám s vyplnením 

prihlášky, poskytneme  

informácie. 

 

Teší nás, že ste si  

vybrali práve našu  

školu a ďakujeme Vám za prejavenú dôveru! 

 

Viac sa dočítate na: https://sestkovo.edupage.org/register/ 



 6 

AKO NA "ROKFORTE"                       ((nh)                        

 
V časoch, keď sme sa ešte učili v škole, tak sme mali s pani učiteľkou 

Mitašíkovou Harry Potter angličtinu.  

Pani učiteľka pre nás pripravila rôzne aktivity týkajúce sa tohto 

filmu, ktoré sme museli plniť po anglicky. 

Niektorí z nás sa tematicky obliekli. Dali sme si plášte, košele, 

kravaty, vzali sme si "čarovné paličky", aby sa dalo rozlúštiť, ktorú 

postavu predstavujeme.  

Pani učiteľka nám rozdala papiere, kde bolo napísané, do akej skupiny 

sme zaradení - jeden tím bol Chrabromil a druhý Slizolin. Pred 

tabuľou bola stolička, na ktorú sme si postupne sadali, na hlavu nám 

nasadili klobúk... a ďalej to poznáte. 

Pani učiteľka nám rozdala aj pracovné listy s témou Harry Potter, 

sedeli sme v kruhu a spoločne ich vypracovávali.  

Musím sa priznať, že som nikdy nesledovala Harryho Pottera, ale po 

týchto hodinách som sa stala jeho veľkou fanúšičkou! Za seba môžem 

povedať, že sa už neviem dočkať ďalšej témy, ktorú nám pani 

učiteľka pripraví. Dúfam, že už to čoskoro bude :).   
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SME ZVEDAVÍ                                                                (mb, nh)       

 

PANI UČITEĽKA LENKA ŠVECOVÁ 

 

 
Čo radi robievate vo svojom 

voľnom čase?  

Mám rada knihy, čítanie. 

 

Venujete sa nejakému športu?  

Veľmi rada sa prechádzam  

s deťmi v prírode, rada hrám  

v lete badminton.  

 

Máte radi svoju prácu?  

Prácu učiteľky mám každým 

dňom stále radšej. Každý deň 

prichádzajú nové výzvy, ako 

napr. teraz počas pandémie. V škole ani jeden deň nie je rovnaký. 

Vždy si nájdem v tom dni nejaký moment, ktorý je pre mňa hnacím do 

ďalšieho dňa.  

 

Keby ste neboli učiteľka, aké povolanie by ste chceli byť?  

Pôvodne som chcela byť právničkou, ale tesne pred prijímacími 

pohovormi som si to rozmyslela. 

 

Aká je Vaša obľúbená trieda a prečo?  

Nemám obľúbenú triedu. Každá trieda je iná, mám rada 

triedy, v ktorých sú žiaci interaktívni a môžem s nimi 

diskutovať nielen o učive, ale aj o reálnom živote a prepojení 

života a školy. Aj u nás v škole mám spriaznené duše, s 

ktorými  
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si rozumiem a niektoré spriaznené duše na škole už nie  

sú, ale som s nimi v kontakte. Každý z nás je individuálny. 

 

 

Máte máte sny do budúcnosti? Aké?! :)  

Mojím aktuálnym snom a veľkým želaním je návrat do normálneho 

sveta v zdraví... Chcem opäť navštevovať detské ihriská, stáť v 

triedach medzi žiakmi a tráviť svoj čas s rodinou a priateľmi, a to 

nielen v online svete.  

Mojím druhým veľkým snom je cestovať a spoznávať iné  

krajiny a kultúry. Verím, že sa mi to podarí, ak budem  

babička na dôchodku :-).  

 

 

Ďakujeme pani učiteľke Švecovej  

       za príjemný rozhovor! 

 

 

 

 

ČO NÁS ČAKÁ                                             

 
 9. - 14. apríla sú Veľkonočné prázdniny - keďže sme doma, tak 

ich máme v podstate stále 

 

 15. apríla je Svetový deň umenia 

 

 16. apríla je Svetový deň hlasu 

 

 22. apríla je Deň Zeme 

 

 23. apríla je Svetový deň kníh a autorských práv 

 

 29. apríla je Medzinárodný deň tanca a Deň stromov, kedy by 

si si mal nielen schuti zatancovať, ale zasadiť pritom aj strom 
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    RECENZIA: WORLD OF TANKS       (mp)                                                                   

 
World of Tanks (skrátene WOT, Svet tankov) je akčná online  free 

to play  hra s tematikou tankových bitiek prvej polovice dvadsiateho 

storočia.  

Hra je vyvíjaná spoločnosťou Wargaming.net, v ktorej hráč hrá z 

pohľadu tretej osoby (v odstrelovacom móde z pohľadu strelca tanku, 

v delostreleckom móde z vtáčej perspektívy).  

K dispozícii je viac ako 600 vozidiel od konca prvej svetovej vojny, 

medzivojnového obdobia, cez skvele zastúpenou vojenskú techniku z  

obdobia Druhej svetovej vojny, končiac technikou z doby Kórejskej 

vojny a začiatku vojny vo Vietname.  

Hra má viac ako 3 miliardy registrovaných užívateľov a 180 miliónov 

aktívnych hráčov. Ďalej bola pridaná nová vojnová hudba špeciálne 

pre každú mapu.  

Wargaming pri príležitosti rôznych vojnových výročí umožňuje 

hráčom hrať osobitný režim hry alebo osobitnú misiu. Napríklad pri 

100. výročí bojového nasadenia tanku, 15. septembra 2016, bol 

sprístupnený herný mód Konvoj ako oslava nasadenia tanku Mark I . 

Ako aprílový žartík uvoľnil Wargaming 1. apríla 2016 herný mód s 

mesačnou základňou a hypotetickým sférickým tankom IS-8 BALL. 

26. januára 2014 bol zase uvoľnený herný mód Winter Showdown, 

ktorý mal kockovú grafiku v štýle 8 bitových počítačov.  

Mesačne sa v hre objavuje herný mód Frontline 30 vs. 30. 

Odporúčam je to fakt super hra! 
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PRACOVNÉ VYUČOVANIE U TRETIAKOV   (im)                                                                   
 

Popri učení doma nezaháľajú ani naši tretiaci. Ich úlohou z 

Pracovného vyučovania bolo vyskúšať si tkáčsky stav a urobiť si 

veľkonočnú dekoráciu. Čo poviete - splnili úlohy na jednotku? Za mňa 

určite ÁNO! 
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ČO ROBÍME, KEĎ SME DOMA  

                          
Pripravili sme pre vás novú rubriku - ČO ROBÍME, keď sme doma!  

Tak poďme sa na to pozrieť: 

Nelka sa učí so 

psíkom Pugim. Učenie 

mu moc nejde, ale je s 

ním zábava! 

Jakub sa tiež venuje 

svojmu miláčikovi - 

Abby chodí 

pravidelne venčiť. 

Pozdravujeme aj Sofiu, ktorá 

sa vraj nerada fotí... A to 

učenie jej ide! Tak ju mama 

odfotila potajme.  

Mama je super! 
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ČO ROBÍME, KEĎ SME DOMA                                                    
     

                    

                          

 

Peťo ako správny 

hokejista trénuje aj 

nasucho. Toto je jeho 

sobotňajší tréning. 

Vaneska stíha všetko - 

zabaviť sa so sesternicou, 

vyjsť si s tatinom na bicykle i 

pozrieť si Tŕstie. 
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ČO ROBÍME, KEĎ SME DOMA

Jurko sa ako správny 

chlap nezľakne ničoho - 

ušiť si rúško pre neho 

nie je žiaden problém! 

Maruška je dievča do voza 

i do koča - tvorí, varí, 

kreslí i pestuje! 
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ČO ROBÍME, KEĎ SME DOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristínka so Sebastiánom 

majú o každodenné radosti 

postarané. Keď sa naučia, 

tak pomáhajú rodičom na 

záhrade,  športujú, púšťajú 

bubliny, a dokonca si našli 

zábavu aj na balkóne! 
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ČO ROBÍME, KEĎ SME DOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍBEH NA POKRAČOVANIE                                          (nc)                        
  

SSAAMMAA  SSOOMM  SSEEBBOOUU::  44..  PPrreecchhááddzzkkaa  

 

 Na druhý deň bol Sviatok práce, 1. máj, takže Petra zostala 

doma. Celý deň sa hrala s Bodkou.  

 Zrazu sa v detskom domove objavila pani učiteľka. Prišla po 

Petru. Išli sa spolu prejsť po hore. Bodka mala len päť týždňov, takže 

nemohli ísť ďaleko. Ale pre istotu si zobrali aj košík, ak by našli 

dubáky. Prechádzka to bola veru krásna a prvý výlet na vôdzke so 

psíkom ukončil až nádherný západ slnka - bolo treba ísť spať. 

 

Pokračovanie nabudúce... 

 
 

                      

Bianka s maminou (p. uč. 

Švecovou) si opakovali 

podstatné mená pre 4 ročník.  

Pojmová mapa na výtvarno-

slovenčinársky spôsob. 

Opakovať sa dá aj kreatívne! 
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Príspevky do Šestkovín posielaj cez Edupage na konto  
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