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Začiatok školského roka 2015/2016 

Za prítomnosti najvyššieho vedenia mesta Revúca, členov rady 

školy, začal 2.9.2015 už 35. Školský rok v našej základnej 

škole. 

Veríme, že aj 35. školský rok bude pre Základnú školu J. A. 

Komenského úspešným rokom, rokom v ktorom pod vedením 

našich pedagógov budú žiaci školy dosahovať úspechy 

v prírodovedných,  športových a umeleckých súťažiach , ako aj 

v celoštátnych certifikačných meraniach. Sme modernou školu, 

školu v ktorej nájde uplatnenie každé dieťa. Ďakujeme všetkým, 

ktorí sa spolupodieľali na všetkých prípravných prácach, ktoré 

predchádzali slávnostnému otvoreniu.  
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Organizácia školského roka 2015/2016 

 

Školský rok sa začal 2. septembra 2015. 

Školské vyučovanie sa začalo 3. septembra 2015. 

Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu sa začalo 4. septembra 

2014. 

Vyučovanie v prvom polroku sa skončilo 31. januára 2016. 

Vyučovanie v druhom polroku sa začalo 04. februára 2016. 

Vyučovanie v druhom polroku sa skončilo 30. júna 2016. 

Školský rok sa skončil 30. júna 2016. 
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Triedna učiteľka Mgr. Beata Zacharová 

Azra Dauti, Muhamed Dauti, Michael Došek, Adam Durjančík, 

Dávid Hlinka, Petra Hudecová, Sophia Huťanová, Zuzana 

Jaremčuk, Viktória Kováčová, Sofia Kurucová, Stella levická, 

Maxim Mandalík, Viktória Martončíková, Lenka Mušuková, Adam 

Mužík, Tibor paulík, Sabina Rojáková, Daniel Rojas, Martin 

Schutz, Patrik Šmelko, Jakub Vattay, Timea Vojčíková 
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Triedna učiteľka Mgr. Anna Joáchímová 

Roman Anderko, Eliška Beňušová, Alexandra Bíróová, Simona Bombová, 

Martin Čorba, Lukáš Gombár, Sofia hanuštiaková, Matej Hudec, Marek 

Chlebuš, Charlotte Jáchimcová, Dominika Kriaková, Ella Machavová, 

Matej meriač, Nikolete Nižnanská, Tamara Novysedláková, Juraj Péli, 

Nikita Slobodianiuk, Marek Šimko, Adam Tvrdoň, Tatiana Tvrdoňová, 

Simona Vrbjarová 
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Triedna učiteľka Mgr. Katarína Valašteková 

Biž  Michal, Bottová Hana, Dunajská Natália, Galovič Martin, 

Gomori Martin, Hatvani Mário, Chlebušová Tamara, Javorčíková 

Laura, Kekeňáková Viktória, Lavenová Alexandra, Mladšia 

Bibiana, Oravec Jaroslav, Pištolová Mária, Regendová Miriam, 

Simanová Ivana, ASzilágyi Daniel, Sepík Simon, Sirrilová 

Zuzana, Stítnická Žaneta, Šuhaj Dominik, Šuhajová Viktória, 

Tarda Marek, Turisová Petr 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna učiteľka Mgr. Katarína Potocká , 

Anderko Dávid, Benický Tomáš, Bosý Peter, Brdárska Lucia, 

Budziňák Sebastián, Giertli Dominik, Hanuštiak Tomáš, Herčko 

Tomáš, Herichová  Beáta, Hiciarová, Diana  Mičko, Jakub  

Mušuková, Jolana Nemcová, Natália Reviľák, Jozef Rojas, Brian 

Simanová, Sofia Székelyová, Andrea Teličáková, Alžbeta, 

Zábelková Ella 

 

 

 

https://zskomre.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=156863&p=1&kopia=0
https://zskomre.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=250057&p=1&kopia=0
https://zskomre.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=250027&p=1&kopia=0
https://zskomre.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=250026&p=1&kopia=0
https://zskomre.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=250023&p=1&kopia=0
https://zskomre.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=250048&p=1&kopia=0
https://zskomre.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=250048&p=1&kopia=0
https://zskomre.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=250045&p=1&kopia=0
https://zskomre.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=250025&p=1&kopia=0
https://zskomre.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=250047&p=1&kopia=0
https://zskomre.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=250053&p=1&kopia=0
https://zskomre.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=250030&p=1&kopia=0
https://zskomre.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=250017&p=1&kopia=0
https://zskomre.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=250801&p=1&kopia=0
https://zskomre.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=250054&p=1&kopia=0
https://zskomre.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=250058&p=1&kopia=0
https://zskomre.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=250052&p=1&kopia=0
https://zskomre.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=250061&p=1&kopia=0
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Triedna učiteľka: Mgr. Lucia Medvecová 

 

Alexa Ján, Durjančíková Daniela, Fumero-Diaz Ariana, Galovič 

Tomáš, Hižnayová Alexandra, Hudecová Michaela, Chalupka 

Daniel, Ivan Dušan, Javorčík Jakub, Juhásová Simona, Kuchta 

Martin, Levický peter, Mikolajová Monika, Mužík lukáš, poliak ján, 

Rus Michal, Spišák Matej, Súkeníková Sofia, Tóthová Boglárka, 

Tóthová Klaudia, Uhľár Jakub 
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Triedna učiteľka : Mgr. Agáta Vargová 

 

Ema Adamová ,  Kristián Anderko,  Andrea Anderková  Ivana Bel

ánová ,  Marek Dorčák,   Leonard 

Erik Gombár,  Martina Halušková,  Alexandra Hamarová,   Petra 

Jankóšiková   Bianka Janovová  , 

Lukáš Kilik,   Adam Kotlarčík,   Tomáš Kudlák,   Dávid Kvetko,   Pe

tra Laciaková,   Patrik Lipták   Alexandra Melichová , 

Martina Pervanová,   Boris Puška,   Diana Vaššová 
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 Triedna učiteľka Mgr. Natália Dzúrová 

Michal Anderko, Alexandra, Manuela Fryčová, Sabina 

DanišováAdrián Farkaš, Martin Holmok, Sebastián Chovan,  

Michal Ikri, Richard Laco, Miriam Micskiová, Timea  

Micskiová, Federika Alexandra Repáková, Barbora 

Reviľáková,  Daniel Rubáš, Roland Ružáni, Adam Slosiar,  

Ivana Stubnerová, David Szilardi 
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Triedna učiteľka: Mgr. Ľubica Bižová 

 

 

Marián Antal, Nina Bendulová, Alexandra Bokorová, 

Patrícia Bukociová, Viktória Čipková, Laura Ďurejová, 

Daniela Ganajová, Patrik Gomori, Dávid Hutka Ján 

Karabinoš, Kristína Klimová, Samuel Kuchta, Anna 

Lacovičová, Tamara Molentová, Matúš Poprocký,  Oxana 

Senková, Martin Siman, Matúš Pavel Šepík, Alexandra 

Štempelová, Jakub Šturmankin, Nina Natália Vavreková, 

Sofia Zatr 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna učiteľka: Mgr. Eva Molentová 

 

Jazmína Beráčová, Ružena Boldiová, Daniela Ďurišková, 

Tamara Gomoryová, Mário Ikri,  Marek Kekeňák, Marko Kilík, 

Dominik Kriška, Sofia Michalcová, Adam Palušák, Sofia Lea 

penteková, Martina Raganová, Vanesa Rusová, Matej 

Sabanoš, Simon Silvenský, Patrik Stoklas, Kristína 

Trávničková, Tobias Tužinský, Zuzana Viestová,  Martin 

Zeman, Dávid Zubák 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna učiteľka: Mgr. Adriana Ružiaková 

 

Eliška Danišová, Valentýn Gildein, Vanessa Chomčová, Rami 

Jadallah, Stela Károlyová, Kristína Kederová, Alexandra Kičová, 

Natália Klimová, Martina Máliková, Alexandra Mešková, Ema 

Stanková, Patrik Šofranko, Lukáš Tamáš, Aleš Zubák, Iveta 

Boldiová 
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Triedna učiteľka Mgr. Janka Rošková 

Erik Anderko, Oľga Anderková, Tomáš Belán, Róbert Biž, Tomáš 

Bútora, Milan Čipka, Zdenka Dachová, Tomáš Francan, Natália 

Renée Gallová, Janka Halušková, Slávka Halušková, Kornélia 

Chlebušová, Zuzana Kiselová, Matúš Kriak, Tomáš kuchta, Martin 

poprocký, Simona Rusová, Simona Saganová, Ivan Segeďa, 

Natália Širillová, Lukáš uhľár, Lukáš Berzéty 
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Triedna učiteľka: PhDr. Alena Guliariková 

 

Nikola Brindzáková,   Milan Bukóci,   Dávid Eštvánčik,   Annamár

ia Fumero-Diaz,   Eva Candelaria Fumero-Diaz,    

Dávid Giertli,   Matej Herich,   Rudolf Humeník,   Nina Kováčová,    

Martin Krnáč,   Martina Ničová,   Lukáš Szepesi,   Matej Vrbjar,   Ve

ronika Vrbjarová,   Daniela Ďurove,   Sandra Pustajová,   Klaudia

 Bakalová,   Viera Dujničová 
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Triedna učiteľka Paedr. Lubomíra Hláveková 

Simona Balagová ,  Jakub Brindzák,   Július Ferko,    

Marek Gomori,   Daniel Ház,   Daniela Jesenáková,   Matúš Juríče, 

  Lívia Kršňáková,   Matej Meško,    

Marcela Pintérová,   Rebeka Rojáková,   Milan Smolko,   Gabriel Sú

keník,    Jozef Súkeník,   Samuel Čellár 
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Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Kovaľová 

 

Barbora Antalová, Vladimír Belica, Tomáš Buchta, Michaela 

Galovičová, Patrícia Hudecová, Lucia Klementisová, Ivana 

Korenová,  Samuel Novysedlák, Roman pavlikovský, Matej Kornel 

Révesz, Erik Šebošík, Veronika Tardová, Tomáš Zubák, Alexandra 

Krištofová, Brigita Anderková, Klaudia Balogová, Ella 

Boszorméniová, Matej Javorčík, Marek Medvec, David Škorňa, Peter 

Viest, Simona Vrbjarová, Petra Trebunová, Tibor Čapó 
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Triedny učiteľ: Mgr. Ivan Pipasík 

 

Denisa Antalová, Andrea Babášová, Sára Beňová, Lukáš Černický, 

Kristína Ferdinandy, Sandra Glucknerová, Lukáš Hanuštiak, 

Miriam Jadallohová, Daniel Kóré, Andrej Mígel, Lukáš Micski, 

Ladislav Oraja, Peter Rusnák, Martina Székelyová, Marian 

Brindzák, Sindy Cerovská, Vanessa Dančíková, lesana Dolná, 

Jakub Hvišč, Jana Máliková, Radoslav Šotek, Rudolf Štítnický, 

Miriam Veisová, Štefan Tamáš, 
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Triedna učiteľka Mgr. Janka Koreňová 

 

Andrea Anderková, Nikola Anderková,  Lea Bagácsová, Pavlína Derdáková, 

Diana Dorčáková, Michaela Erdélyiová, Roman Gildein, Anna Gomoryová, 

Pavol Hoza, Diana Huťanová, Sebastián Kováč, Martina Kováčiková, Vladimír 

Kuruc, Viktória Naďová,  Matej Paľaš, Matej Paluš, Peter Pipasík, René Putera, 

Alena Simanová, Jakub Slivenský, Timea Sokolová, Vanessa Širillová, Dávid  

Šofranko, Filip Špak, Denisa Štecová, Nikola Uhľárová, Anna Tecáková,  Marek 

Vavrek 
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Triedna učiteľka Mgr. Erika Krbavcová 

 

Adam Benedikty, Jakub Berzéty, Ján Boldiš, Adrián Bomba, Dominik Caletka, 

Diana Halušková, Kristína Hrbálová, Natália Chomčová, Kilíková Kristína, 

Kiselová Kristína, Kočiš Miroslav, David Kováč, Jakub Kovaľský, Jakub Kožuch, 

Roman Krokavec, Sára Krštieňová, Nikola Kubusová, Soňa Laciaková, Natália 

Máliková, Nikola Máliková, Martin Rapák, Juraj Rusnák, Lenka Sisiková, 

Dušan Stanko, Samuel Šuhaj, Nina Vrancová 
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Triedna učiteľka: Ing. Gabriela Simanová 

 

Adam Gomory, Michael Holý, Dávid Kochan, Zuzana lacovičová, 

petra Mladšia, Katarína Regendová, Ján Repák, Kristína Uličná, 

Veronika Profantová, JKanka Barnáková, Júlia Dorčáková, Matúš 

Ďuriška, Martin Ferdinandy, Martin Marchevský, Jana Samková, 

Miloš Fedor 
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Triedny učiteľ : Mgr. Erik Švec 

 

Jakub Barták, Marcel Cerovský, Matúš Hreňo, Lucia Eštvánčíková, 

Dávid Gulkáš, Laura Hanuštiaková, Lujza Ivanová, Jakub 

Kotlárčik, Jakub Kovaľský, Emma ovšonková, Eduard Rusník, 

Veronika Smolková, Denisa Štecová, Monika Takácsová, Adriana 

Tothová, Ivana Urbániková, Lenka Halušková 
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Triedna učiteľka: RNDr. Ľubica Profantová 

 

Júlia Andrášiková, Janka Brdárska, Anna Fujdiarová, Janka 

Gaálová, Natália Hyžnayová, Dana Hlačinová, Petronela 

Krajčiová, Ivana Krokavcová, Matej lábaj, Marek majling, Radka 

Plichtová, Martin Sagan. Daniel Sokol, Lenka Trajteľová, Filip 

Vavrek, Viktória Zatrochová, Soňa Boldiová, Ján Dacho, Viktória 

Furdíková, Ľubomír Klimo, René Mikloš, Karol Šinko 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna učiteľka: Ing. Renáta Pavlikovská 

 

Darina Antalová, Boris Belán, Marek Bomba, Denis Fulop, Erika 

Kederová,  Dávid Laciak, Natália Simanová, Marianna Tecáková, 

Liana Bajúsová, Lucia Baňásová, Kristián Barnák, Kristína 

Beráčová, Vladimír Bugár, Oľga Ferková, Natália Hogerová, 

Adam klobušník, Alexandra krokavcová, Filip Ovšonka, Jakub 

Ovšonka, Michaela Bubášová, Štefan Šotek 
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Mgr. Emil Valko – riaditeľ školy, Mgr. Janka Vavreková – zástupkyňa 

riaditeľa, Mgr. Adriana Ružiaková – zástupkyňa riaditeľa ,Mgr. Renáta 

Uličná, Ing. Renáta Pavlikovská, Ing. Gabriela Simanová, Mgr. Mária 

Chrapánová, Mgr,. Ladislav Mikuš, Mgr. Jozef Joachím, Mgr Anna 

Joachímová, Mgr. Katarína Potocká, Mgr. Lucia Medvecová, Mgr. 

Zuzana Kovaľová, Mgr. Janka Rošková, Mgr. Eva Molentová, Mgr. Erika 

Krbavcová, Mgr. Ľubica Bižová, Mgr. Viera Suchá, Mgr. Agáta Vargová, 

Mgr. Janka Koreňová, RNDr.  Ľubica Profantová, Mgr. Katarína 

Valašteková, Mgr. Beáta Zacharová, Mgr. Ivan Pipasík, RNDr. Erik Švec, 

Mgr. Zuzana Klimeková, Bc. Eduard Novotník, Mgr. Jarmila Rojáková, 

Mgr. Marianna Frohlichová, PaedDr. Ľubomíra Hláveková, Monika 

Eštvančíková, Lýdia Zenková 
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DIDAKTICKÉ HRY PRE 1. STUPEŇ 
Pre každého človeka je dôležité vedieť orientovať sa v bežnej dopravnej 

situácii, poznať pravidlá poskytovania prvej pomoci, princípy CO, či 

zvládnuť bežnú orientáciu v priestore. 

Práve týmto oblastiam sme sa venovali počas didaktických hier na 1. 

stupni. 

A neučili nás len naši učitelia. 

       O zaujímavé aktivity pre žiakov 1. stupňa sa postarali členovia 

HaZZ v Revúcej a členovia záchrannej služby FALCK, ktorým sa chceme 

veľmi pekne poďakovať. 
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ÚČELOVÉ CVIČENIE 
Každoročne v prvých dňoch 

vyučovania na začiatku školského 

roka sa uskutočňuje účelové 

cvičenie pre žiakov 2.stupňa. 

Aj tento rok sme 14.9. po úvodnej 

hodine teoretickej prípravy  začali 

ÚC vyhlásením požiarneho 

poplachu a evakuáciou  budovy školy. Následne sme sa vydali na trasu 

smerom k miestu konania ÚC. Po príchode na miesto určenia a po krátkej 

pauze, si žiaci zmerali sily v disciplínach,  ako je určovanie azimutu, 

zdravotnícka príprava, ochrana prírody a telesná zdatnosť. Po pekne 

prežitom dni sme sa vrátili späť a tešili sa na nasledujúci voľný deň. 
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ZŠ J. A. KOMENSKÉHO V PROJEKTE NA 

PODPORU POLYTECHNICKEJ VÝCHOVY 

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa môžu tešiť v 

tomto školskom roku na nové didaktické pomôcky. 

Oživia im hodiny biológie, techniky, fyziky či chémie. 

Vybavenie zabezpečí národný projekt  podpory 

polytechnickej výchovy na základných školách. Na 

realizácii projektu sa podieľa ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu, garantom je Štátny inštitút 

odborného vzdelávania a spolufinancovaný je z 

eurofondov za takmer 17 miliónov eur. Cieľom 

národného projektu je zvýšenie záujmu žiakov 

základných škôl o predmety zamerané na polytechnickú 

výchovu, rozvoj pracovných zručností žiakov hlavne v 

oblastiach vzdelávania predmetov fyziky, techniky, 

biológie a chémie a z toho vyplývajúca podpora 

profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie 

a prípravu. Prioritou aktivít národného projektu je 

skvalitniť a  zatraktívniť vyučovací proces 

prostredníctvom vybavenia odborných učební chémie, 

fyziky, biológie, techniky s využitím moderných metód 

a foriem vzdelávania, aby sme mohli uskutočniť  
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obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a pripraviť 

absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby trhu 

práce. Projekt Podpora polytechnickej výchovy na 

základných školách vybaví do konca septembra 

modernými didaktickými pomôckami odborné učebne v 

177 základných školách, pričom jednou z nich je aj ZŠ 

J. A. Komenského.  Do odborných učební základnej 

školy pribudli zbierky nerastov a hornín, makety 

orgánov človeka, mikroskopy aj s preparátmi či 

edukačné sady zamerané na magnetizmus, 

termodynamiku či optiku. Modernú formu vzdelávania 

zabezpečia aj laboratórne váhy, chemikálie či obrábacie 

stroje na drevo a kov. 

V rámci tohto projektu robí pracovná skupina 

odborníkov z radov učiteľov metodické manuály pre 

fyziku, techniku, biológiu a chémiu a tiež manuál pre 

organizáciu nových foriem prípravy žiakov základných 

škôl na povolania, kde spolupracujú  štyria učitelia z 

našej školy .46 učiteľov predmetov fyzika, technika, 

biológia, chémia sa zúčastnilo zahraničnej pracovnej 

cesty do Švajčiarska, kde navštívili Technoramu – 

vedecké centrum vo  Winterthur-e, ktoré ponúka 

návštevníkom všetkých vekových kategórií zážitok z  
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vedy. Kto si chce vyskúšať na "vlastnej koži" ako  veci 

fungujú, tak toto je miesto, kde sa to dozvie. Hlavným 

cieľom cesty bolo výskumné centrum CERN - európska 

organizácia pre základný a aplikovaný výskum najmä v 

oblasti časticovej fyziky. Vlastní ho Európske 

laboratórium pre časticovú fyziku, ktoré je najväčším 

laboratóriom časticovej fyziky na svete a predstavuje 

špičku v oblasti výskumu najjemnejšej štruktúry hmoty. 

Nachádza sa v švajčiarskom meste Meyrin na 

švajčiarsko-francúzskej hranici, severozápadne od 

mesta Ženeva. CERN vznikla 29.9.1954 dohodou 

dvanástich členských štátov. Dnes ich má CERN 20. 

Slovensko je členským štátom od roku 1993.  Hlavnou 

funkciou CERN je prevádzka časticových urýchľovačov a 

ďalšej infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti 

fyziky vysokých energií. CERN je známa aj ako miesto 

vzniku siete World Wide Web.Účastníci sa zúčastnili na 

prehliadke riadiacich centier, technologických stredísk 

a hál, kde sa testujú supravodivé magnety 

a urýchľovacie dutiny. Aj na tejto zahraničnej 

pracovnej ceste mala škola ZŠ J.A. Komenského 

v Revúcej svoje zastúpenie. Zastupovala ju p. Mgr. 

Janka Rošková 
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POSOLSTVO SME ODHALILI 

 

Posolstvo minulosti pre súčasnosť je projekt partnerstva škôl Slovenska a 

Poľska. Základná škola J. A. Komenského a Zespoł Szkół w Lędzinach 

spolupracujú už na svojom druhom bilaterálnom projekte. 

Píšeme v prítomnom čase, ale dvojročný projekt práve skončil. Na prvý 

pohľad spájal  niečo zdanlivo nespojiteľné.  Staré zvyky, tradície, ľudové 

či folklórne prvky, historické i umelecké výtvory s  moderným svetom 21. 

storočia. Slová starej ľudovej múdrosti sa splnili do bodky: „Lepšie  raz 

vidieť ako stokrát počuť.“ A práve preto sme veľmi radi, že sa nám 

podarilo zrealizovať všetky naplánované aktivity. Prvý rok partnerstva bol 

zameraný na hudbu, tanec , spev . V októbri 2013 k nám zavítali naši 

partneri na 

desať dní. Všetci 

sme strávili 

v spoločnosti 

milých a veselých 

ľudí nádherné 

chvíle. Boli 

nádherné, no aj 

náročné. Koncert 

Hudba nás spája 

tak odhalil aj 

skryté talenty žiakov z oboch krajín. Koncert mal u rodičov a učiteľov 

veľký ohlas  a preto sme si ho v Ledzinách v máji  v roku 2014 

zopakovali.  Ďalšiu návštevu sme prijali v októbri 2014. Našim partnerom 

sme varili gemerské guľky, halušky, spoznávali sme slovenské ľudové 

remeslá. V máji 2015 sme zase my v Poľsku varili „bygos a žurek“, 

pracovali sme na spoločnej kuchárskej knihe. To je len pár aktivít, ktoré 

sme zrealizovali počas návštev. Okrem týchto spoločných akcií a výsledkov 

sme každá krajina v čase medzi návštevami usilovne pracovali ďalej.  
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Spomenieme nahrávku knihy Adely Banášovej – Zabudnuté slovenské 

rozprávky, spevník slovenských ľudových piesní, prípravu štedrovečerného 

menu... 

Čo  nám projekt Posolstvo minulosti pre súčasnosť dal? Partnerstvo malo 

pre žiakov prínos hlavne v zlepšení jazykových zručností žiakov v 

anglickom jazyku a v získaní základov  poľského jazyka. Počas návštevy v 

partnerskej krajine, ktorá trvala 10 dní, sa naši žiaci naučili 

samostatnosti, niektorí boli prvýkrát na takú, relatívne dlhú dobu 

vzdialení od svojich rodín. Zároveň naši žiaci získali veľké množstvo 

informácií z oblasti gastronómie, hudby, tanca, spevu, hľadali odkaz, 

posolstvo minulosti pre súčasnosť. Aktivity fotografovali, následne 

spracovávali do prezentácií. Tým, že výsledkom nášho projektu bolo 

nemalé množstvo produktov, sa žiaci naučili, že naša práca má praktický 

význam  a tým sme ich vlastne motivovali k ďalším aktivitám aj po 

skončení projektu. Partnerstvo malo prínos pre rodiny zúčastnených detí, 

ktoré od začiatku trvania projektu prejavovali záujem a aktívne sa 

zapájali do aktivít a realizovania jednotlivých produktov. Veľmi nás teší, 

že rodičia detí oboch krajín vyjadrili záujem o ďalšie vzájomné pobyty a 

spoluprácu medzi školami. Chceli by sme sa poďakovať rodičom našich 

žiakov, ktorí počas pobytu detí z Ledzín  vytvorili atmosféru skutočného 

domova aj pre ďalšieho člena rodiny. 

Spolupráca v rámci projektu mala veľký význam aj pre učiteľov oboch 

škôl.  Porovnávali sme systém školstva,  vnútornú  organizáciu školy a 

výchovno-vzdelávacie procesy.  Práca na aktivitách a aj samotné mobility 

iniciovali zmeny v rozšírení obsahového štandardu predmetov regionálna 

výchova, mediálna výchova, anglický jazyk, hudobná výchova. Veľmi 

inšpirujúcou bola pre nás spolupráca školy s rodičmi. 

Na záver nám ostáva len dodať, že sme odkaz minulosti pre súčasnosť 

odhalili. Zistili sme, prečo je dôležité uchovávať v pamäti a chrániť odkaz 

minulosti pre súčasnosť. Z neho totiž čerpáme múdrosť pre každý deň. 
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NOVÝ DOMČEK V ŠKD 

Deti z ŠKD na Komenského škole 

využívajú pekné teplé počasie na 

veselé šantenie na školskom 

dvore, ktorý ich v septembri 

čakal v „novom šate“. 

Plechové sklady, ktoré pôsobili 

trošku smutne nám šikovní  

kolegovia – výtvarníci pekne pomaľovali a pani vychovávateľky vyrobili 

deťom aj nový domček, v ktorom sa deti s veľkou radosťou  hrávajú. 

Dúfame, že nás príroda poteší a pani „Jeseň“ nám ešte dovolí využiť tieto 

hračky čo najdlhšie.    
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JABLKOVÁ CESTA 

Všetci ešte spomíname na horúce 

leto, ale príroda nám už pripomína, 

že na našom krásnom Slovensku sa 

striedajú štyri ročné obdobia. 

Mesiac september nie ja len prvý 

mesiac školského roka, ale v tomto 

čase nám príroda hlási aj nástup 

najfarebnejšieho ročného obdobia.  

Keďže jeseň je spojená s hojnosťou úrody, ktorú  zoberieme z polí 

a záhrad,aj v ŠKD si na jeseň pripravujeme ovocné dni. Posledný 

septembrový deň patril v našom klube jabĺčkam a samozrejme aj inému 

ovociu. 

Porozprávali sme si o tom, ako prospieva ovocie nášmu zdraviu, prečo by 

sme ho mali jesť najmä čerstvé aj o vitamínoch, ktoré ovocie obsahuje.   

Deti sa dozvedeli aj rôzne zaujímavosti – napr. koľko  odrôd jabĺk je na 

svete, pozreli si obrázok najväčšieho jablka a porozprávali, aké jablkové 

dobroty majú najradšej. 

Nakoniec si pochutili na čerstvom ovocí, i na jablkovom koláči.  
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NÁVŠTEVA MINISTRA ŠKOLSTVA, VEDY, 

VÝSKUMU A ŠPORTU SR JURAJA 

DRAXLERA 
 

Dňa 5.10.2015 navštívil našu školu 

minister školstva, vedy, výskumu a 

športu SR p. Juraj Draxler. 

Po otvorení modulovej školy v obci 

Muránska Dlhá Lúka sa pán minister 

presunul do Revúcej, kde  v našej základnej škole sa  konalo pracovné 

stretnutie riaditeľov základných škôl nášho regionu s ministrom školstva. 

Predmetom stretnutia bola diskusia o stave regionálneho školstva, 

normatívneho financovania a pripravovanej školskej legislatíve. Riaditeľov 

samozrejme zaujímali aj mzdové otázky, rast platov zamestnancov v 

školstve, debyrokratizácia, školy v prírode, lyžiarske výcviky a mnoho 

ďalších vecí. 

Pred samotným stretnutím si pán minister prešiel našu základnú školu v 

doprovode riaditeľa školy a primátorky nášho mesta p. MVDr. E. 

Cireňovej. Zaujalo ho vystúpenie našich mažoretiek, odfotil sa s našim 

maskotom - AMOSKOM. Žiaci 3. ročníka mu previedli svoju prácu s 

interaktívnymi  hovoriacimi perami, žiaci 4. ročníka ako zvládajú prácu s 

tabletmi. Pozornosť venoval aj rozvoju športu na našej škole. Zaujalo 

budovanie detského ihriska, ktorého súčasťou je detské dopravné ihrisko, 

minigolf, interaktívna hracia plocha. Zacvičil si s našimi piatakmi a zahral 

kin-ball s deviatakmi. Zaujala ho aj naša perfektne vybavená školská 

dielňa, kde sa pokúsil naštartovať vodíkové auto a prezrel si ukážku, ako 

žiaci vedia pracovať s novými učebnými pomôckami - napr. sústruhmi. 

Pri svojej prehliadke nevynechal ani školskú jedáleň. S vedením školy  
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diskutoval o inovovanom školskom vzdelávacom programe, revitalizácii 

športovísk školy, partnerstve so školami v Litovli a Ledzinách, 

starostlivosti o našich talentovaných žiakov.  

Bolo to krásne strávené dopoludnie s ministrom, ktorý má záujem 

zlepšovať situáciu v regionálnom školstve. 

Ďakujem všetkým zamestnancom a žiakom školy, ktorí spoločne vytvorili 

perfektnú atmosféru v našej škole. 
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„SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE DO CECHU PRVÁCKEHO...“ 

Máme obrovskú radosť, že sa naša „veľká školská rodina“ opäť rozrástla. 

Slávnostným sľubom 

vernosti a čestnosti, 

 základne škole J. A. 

Komenského v Revúcej, 

naši najmladší žiaci 

prisľúbili, že si budú školu 

vážiť, rešpektovať a usilovne pracovať na tom, aby šírili jej dobré meno. 

Počas slávnostného prijatia do prváckeho cechu, dňa 13. októbra 2015, si 

každý z nich vyskúšal, že to nebude ľahké. Treba si zvyknúť na nové 

prostredie, školské pravidlá a hlavne preukázať vytrvalosť v získavaní 

nových poznatkov. Preto sme našim malým  prvákom popriali veľa zdaru, 

úspechov a potleskom vyjadrili, že za nimi stojíme a budeme im pomáhať 

zo všetkých síl. Veríme, že sa im škola stane ozajstným druhým 

domovom, kde sa budú cítiť dobre a s radosťou hľadať odpovede na svoje 

nezodpovedané otázky.  
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OSLAVY 35. VÝROČIA - DEŇ DETSKEJ RADOSTI 3 

 

16.10.2015 - Deň detskej radosti 3 

sa niesol v znamení riaditeľského 

voľna pre žiakov školy. Terajší i minulí 

zamestnanci školy sa v tento deň 

stretli, aby si spoločne pripomenuli 35 rokov základnej školy. 

Na oslavách sa zúčastnili najvyšší predstavitelia nášho mesta, p. 

primátorka MVDr. Eva Cireňová, p. viceprimátor Ing. Július Buchta, p. 

prednostka Ing. Eva Kučeráková a vedúci školského úradu p. Ing. Igor 

KVetko, PhD. Nechýbali ani členovia Výboru RZ pri ZŠ a členovia Rady 

školy pri ZŠ. Po prekrásnom tanečnom úvode našich malých tanečníkov 

sme sa v rytmoch skupiny ABBA presunuli do rokov 80-tych, presnejšie 

do 1.9.1980. Práve v tento deň sa pre žiakov školy otvorili jej brány. 

Riaditeľ školy  upozornil vo svojom príhovore aj na ďalšie dôležité 

medzníky z histórie školy. Pani primátorka popriala škole ďalších 

úspešných 35 rokov. No a po spoločnom fotografovaní nasledovala  
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prehliadka školy, vynikajúci guláš a voľná zábava. Krásne popoludnie 

končilo zápasom v KIN- BALLE  najmladších kolegov v školskej telocvični. 
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ZASADAL ŠKOLSKÝ 

PARLAMENT 

Zvolení zástupcovia tried do Školského parlamentu sa stretli 21. 10. 

2015 na prvom zasadnutí, na ktorom zložili slávnostný sľub a tiež si 

zvolili členov výboru. 

Školský parlament bude v školskom roku 2015/2016 pracovať v tomto 

zložení: 

Robert Biž, Simona Saganová /5.A/ , Eva Candelaria Fumero-Diaz, Milan 

Bukóci/5.B/,Simona Balagová, Ema Kováčová/5.C/,Michaela Galovičová, 

Roman Pavlikovský /6.A/, Miriam Veisová, Andrea Babášová/6.B/ Nikola 

Uhľárová, Paulína Derdáková /7.A/, Kristínna Uličná, Martin 

Marchevský/8.A/, Ema Ovšonková,  Jakub Barták/8.B/,  Danel 

Sokol,Filip Vavrek, Ján Dacho /9.A/, Filip Ovšonka, Michaela Rubášová 

/9.B/ 

Členovia výboru: 

Predseda žiackeho parlamentu: Filip Vavrek 

Podpredseda žiackeho parlamentu: Daniel Sokol 

Zapisovateľ: Ján Dacho 

Referent pre prospech a správanie: Roman Pavlikovský , Nikola Uhľárová 

Vedúci športových podujatí: Jakub Barták, Martin Marchevský 

Vedúca kultúrnych podujatí: Kristína Uličná, Pavlína Derdáková 

Fotograf:Ján Dacho 

 

 

Na zasadnutí bol prerokovaný a schválený plán práce na nasledujúce 

obdobie. 
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Poslanci sa dohodli, že parlament bude zasadať raz mesačne, vždy v prvý 

utorok v mesiaci. 

Poslanci si rozdelili úlohy a aktivity, ktoré chcú uskutočniť v mesiaci 

október. 

Prajeme všetkým poslancom veľa síl a chuti pri plnení si svojich 

povinností 

 

 



44 
 

 

Ples strašidiel 
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NAŠE DETSKÉ IHRISKO 
 

Pri príležitosti 35. výročia 

založenia našej školy dostali 

žiaci prekrásny darček - 

detské ihrisko. 

Vďaka finančnej podpore 

zriaďovateľa - nášho mesta, Rodičovského združenia pri ZŠ, Nadácii 

TESCO, SMZ a.s. Jelšava a učiteľov našej školy sa podarilo v krátkom čase 

vybudovať prekrásne ihrisko. Skladá sa z  interaktívnej hracej plochy, 

minigolfových dráh, detských hracích prvkov a dopravného ihriska. 

Dopravné ihrisko podporí vyučovanie dopravnej výchovy. Pomôže nám pri 

výchove našich žiakov, aby ľahšie zvládali nástrahy cestnej premávky. 

Ihrisko využívajú aj deti v školskom klube pri ZŠ, získali priestor pre 

zmysluplné trávenie voľných chvíľ.  
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DRŽALI STE UŽ V RUKE ŽIVÉHO NETOPIERA? 

Dňa 4. novembra 2015 sme sa my, žiaci ôsmeho ročníka v rámci 

predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu, zúčastnili exkurzie v obci Rákoš 

pri starých banských dielach. 

Najprv sme sa presunuli do Muránskej Dlhej Lúky, kde nás už očakával 

pán zoológ  Ervín Hapl s pripravenou prezentáciou o druhoch netopierov 

žijúcich na Slovensku a Gemeri . Potom sme sa všetci spoločne presunuli 

do Rákoša, kde nás čakala najväčšia atrakcia exkurzie - živé netopiere. 

V lesíku pri Rákoši boli kedysi bane, po ktorých zostali prepadliny 

a v súčasnosti je tu zimovisko viac než desiatich druhov netopierov.  Kvôli 

bezpečnosti sú okolo prepadlín vybudované betónové múry, na ktorých sú 

vyobrazené netopiere. Za súmraku z prepadlín vylietavajú tieto cicavce 

a keďže pán Hapl natiahol vedľa nich sieť, jedného nám odchytil. Okrem 

toho, že sme vďaka nášmu sprievodcovi mohli pohladkať živého netopiera 

a niečo nové sa o týchto stvoreniach naučiť, sme sa tiež dozvedeli, že  
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mýty o netopieroch, ako napríklad, že vletia dievčatám do vlasov 

alebo pijú krv, sú nepravdivé a tiež sme získali mnoho informácií, ktoré 

plánujeme použiť  pri príprave na súťaž Vitajte v našom regióne.  
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TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 
34 mladých záujemcov o techniku si dnes 12. 11. 2015 si dnes potrápilo 

svoje hlavičky na technickej olympiáde. Riešili vedomostný test z techniky 

a úlohy, ktoré riešili vôbec neboli ľahké. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky :    5. Ročník  -  1.miesto -   Helenka Slivenská   -  5.B 

                                       2.miesto -  Ema Kováčová          -  5.C 

                                       3.miesto -   Robko Biž                 5.A     

                      7.Ročník  -  1.miesto  -  Adam  Benedikty    - 7.B 

                                        2.miesto -  Ján Boldiš                -7.B 

                                        3.miesto -  Paulína Derďáková  - 7.A   

                 

                      8.Ročník  -  1.miesto  -  Michal Holý         - 8.A 

                                         2.miesto -  Ján Repák           -  8.A 

                                        3.miesto -  Veronika Smolková  - 8.B    
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Vitamínový deň

 

Patrí k základným zložkám ľudskej potravy. Ľudský organizmus si, až na 

niektoré výnimky, nedokáže vitamíny sám vyrobiť a preto ich musí 

získavať prostredníctvom stravy. Pri nedostatku vitamínov sa môžu 

objavovať poruchy funkcií organizmu, alebo aj veľmi vážne ochorenia. 

V pondelok 16.11.2015 sa žiaci 1.stupňa zapojili do projektového dňa 

„Vitamínový deň“. Spolu so svojimi triednymi učiteľmi sa venovali tejto 

dôležitej téme našej životosprávy. Tvorili výtvarné práce, rozprávali sa 

o dôležitosti vitamínov, ochutnávvali rôzne ovocie plné vitamínov, 

pripravovali si rôzne pochúťky z ovocia. 
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EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM V NAŠEJ 

ŠKOLE 
 

  

Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa z 

túžby, ktorá súvisí so spôsobom života jednotlivca. 

Náklonnosť k tomuto nebezpečiu vzniká najmä v 

detskom a dospievajúcom veku. A práve toto 

obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania. 

Tretí novembrový týždeň (16.-20.11.2015) je Európskym týždňom boja proti 

drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie . Prvýkrát bol tento Európsky 

týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Začal sa v Grécku a 

pokračoval vo všetkých 15 členských štátoch.  Neskôr sa stalo nepísanou 

tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa  viac ako inokedy 

organizujú alebo zviditeľňujú  pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku 

napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. 

K Európskemu týždňu boja proti drogám sa pripojila i naša škola 

zorganizovaním akcie projektový deň BOJ PROTI DROGÁM A FAJČENIU dňa 

 16.11.2015.  Podujatie a aktivity, ktoré pripravili triedni učitelia, mali žiakov 

upozorniť na nebezpečenstvá, ktoré drogy prinášajú. Počas tejto akcie žiaci 2. 

stupňa mali možnosť pozrieť si dojímavý dokument  s názvom Deti zo stanice 

Leningradská, po ktorom nasledoval vedomostný kvíz o drogách. Žiaci mohli 

taktiež vyjadriť svoj postoj k drogám a drogovým závislostiam tvorbou plagátu 

na tému Reklama proti užívaniu drog -  viď fotogaléria. Počas celého dňa 

v telocvični našej školy prebiehala súťaž o najzdatnejšiu triedu 

s názvom Športom proti drogám viď fotogaléria, ktorú si pre žiakov pripravil 

pán Mgr. Peter Bolaček. 

Výsledky medzitriednych súťaží v rámci projektového dňa. ktoré sa započítavajú 

do súťaže Supertrieda:4 

 

 

http://www.zskomre.sk/gallery/view/boj-proti-drogm-a-fajeniu
http://www.zskomre.sk/gallery/view/portom-proti-drogm
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VYHODNOTENIE PROJEKTOVÉHO DŇA  BOJ PROTI DROGÁM 

A FAJČENIU 
 

trieda kvíz plagáty šport body spolu umiestnenie 

5A 15 x 15 30 3. 

5B 10 x 10 20 5. 

5C x 10 5 15 6. 

 6A 5 10 15 30 3. 

6B x x 10 10 7. 

7A 15 5 10 30 3. 

7B x x 15 15 6. 

8A 5 5 15 25 4. 

8B x x 10 10 7. 

9A 10 20 15 45 2. 

9B x 40 15 55 1. 
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ČERVENÁ STUŽKA 

Na Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal 1. december, si ľudia 

na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k 

HIV/AIDS. 

Do tejto kampane sa už po tretíkrát aktívne zapojila aj naša škola, ZŠ J. 

A. Komenského v Revúcej.  V jesennom období sme organizovali rôzne 

akcie na škole na podporu tejto propagácie. Na vyjadrenie solidarity v boji 

proti chorobe AIDS sme podporili kampaň nosením červených stužiek v 

období od 20. novembra 2015. V tento deň žiačka deviateho ročníka 

oboznámila prostredníctvom školského rozhlasu žiakov našej školy 

o kampani a chorobe HIV/AIDS. Plagát o organizovaní takejto kampane 

sme vyvesili na dve viditeľné miesta, aby pripomínal aj verejnosti, že naša 

škola na takéto problémy nezabúda. Vyvrcholením tejto kampane bolo pre 

nás vytvorenie „živej“  červenej stužky vďaka žiakom prvého a druhého 

stupňa spolu s pedagogickými zamestnancami v budove našej školy. Viac 

ako štyristo žiakov s pripnutými červenými stužkami zodvihlo ruky nad 

svoju hlavu, aby sa jediným povelom pripojili k tisíckam účastníkov 

kampane na celom svete. Nezabudli sme ani na výtvarnú tematiku, keď 

žiaci svojimi umeleckými výtvormi tiež prispeli k myšlienke červených 

stužiek. 

Myslíme, že našim žiakom sa i tento rok podarilo dokázať, že osudy iných 

im nie sú ľahostajné. Sme presvedčení, že aktivitu „živá“ červená stužka 

žiaci našej školy radi svojou účasťou podporia aj v budúcich ročníkoch. 
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ZELENÁ ŠKOLA 
 

ZŠ J. A. Komenského sa na začiatku šk. roka 2014/2015 opätovne 

zapojila do projektu „Zelená škola“. V júni 2014 sme ukončili prvé 

certifikačné obdobie (trvá spravidla dva školské roky). 

V tomto období sme plnili aktivity zamerané na tému „Zeleň a ochrana 

prírody“.    Od začiatku šk. roka 2014/2015 sme sa pustili do 

2.certifikačného obdobia. Vytvorilo sa nové kolégium, nakoľko väčšina 

žiakov pracujúcich v projekte ukončila povinnú dochádzku. Opätovne sme 

v škole museli uskutočniť audit. Po jeho vyhodnotení sa žiaci dohodli, že 

pre nasledujúce obdobie si zvolili prioritnú tému „VODA“. Začal sa proces 

tvorby environmentálneho akčného plánu školy pre certifikačné obdobie 

rokov 2014-2016. 

Akčný plán sa skladá z 3 cieľov zameraných na: 

 a) zníženie spotreby vody v škole minimálne o 5% (naplánovaných je tu 6 

aktivít) 

 b)realizácia vzdelávacích aktivít na tému voda (naplánovaných je 14 

aktivít) 

 c) systém pravidelnej starostlivosti o vodné prvky v okolí školy 

(naplánované sú 3 aktivity) 

 Tento plán bol schválený v koordinačnom centre Zelenej školy vo 

Zvolene. 

V ďalšej činnosti sa už pokračovalo plnením akčného plánu. V súčasnosti je 

väčšina aktivít zrealizovaná. Ostatné sa pripravujú alebo priebežne 

realizujú.  Aktivity uskutočnené do dnešných dní : kontrola a spočítanie 

nových a starých batérií , kontrola splachovačov,odpis vody, pravidelné 

čistenie studničky v blízkosti školy , príprava a ochutnávka čajov v ŠKD, 

 výtvarná súťaž na tému Voda   , čistenie rieky, vodný bar, ochutnávka  
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minerálnych vôd,  beseda o vode, exkurzia v čističke odpadových vôd a 

ešte mnoho zaujímavého.  
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JAZYKOVÝ KVET 

 

 

Jazykový kvet je celoslovenská jazykovo-umelecká súťaž pre deti a 

tínedžerov, ktorí sa dokážu nadchnúť pre jazyky a ich krásu a užitočnosť. 

Dňa 30. novembra 2015 sa žiaci 1. a 2. stupňa našej školy zúčastnili 

školského kola tejto recitačnej súťaže, ktorá sa u nás organizovala po 

prvýkrát. Žiaci sa pripravovali pod vedením p. uč. Hlávekovej, Murkovej 

a Simanovej. S organizáciou súťaže a záverečným rozhodnutím pri výbere 

víťazov nám pomohla i p. uč. Bižová. Žiaci súťažili o najlepší prednes v 

poézii alebo v próze v anglickom jazyku v I. a II. kategórii. 

Výsledky súťaže sú nasledovné: 

I. kategória – poézia/próza: 

1. Tamara Molentová 4.A 

2. Nina Bendulová 4.A 

3. Dávid Hutka 4.A 

  

II. kategória – poézia/próza: 

1. Kristína Kiselová 7.B 

2. Kristína Uličná 8.A 

3. Róbert Biž 5.A a Pavlína Derdáková 

7.A 

Žiaci sa v mesiaci marec zúčastnia krajského kola v Banskej Bystrici. 

Všetkým víťazom, ale aj účastníkom blahoželáme a prajeme veľa úspechov 

v ďalších jazykových súťažiach. 
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OKRESNÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY 

2. 12. 2015 sa traja naši žiaci – Helenka Slivenská, Ján Repák a Michal 

Holý zúčastnili technickej olympiády v Detve, 

kde si zmerali svoje sily v teoretických vedomostiach aj praktických 

zručnostiach so svojimi rovesníkmi. Veľmi úspešnou bola Helenka 

Slivenská, ktorá ako jediné súťažiace dievča a zároveň najmladšia 

súťažiaca bude našu školu aj okres reprezentovať na krajskej súťaži. 

Prajem veľa úspechov! 
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RODIČIA UČITEĽMI 
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ZVÍŤAZILI SME V OKRESNOM KOLE 

OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA  

A LITERATÚRY 

 
 

Dňa 10. 12. 2015 sa v CVČ v Revúcej konalo okresné 

kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 

Táto olympiáda je náročná, skladá sa z 3 častí: 

vedomostný test, sloh, rétorika. So všetkým týmto si 

skvelo poradil Matej Lábaj z 9. A triedy a stal sa 

víťazom okresného kola. 

Maťkovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov 

v krajskom kole. 
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VIANOČNÝ FLORBALOVÝ TURNAJ 

Oblastné koordinačné centrum Ideálnej mládežníckej aktivity 

zorganizovalo už tradičný vianočný florbalový turnaj IMA. 

Zúčastnilo sa celkovo 60 hráčov. Zvíťazili všetci, ktorí sa turnaja 

zúčastnili.  

 

 

 

 

 

 

VIANOČNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ 

Blížiace vianočné sviatky sme oslávili tradičným vianočným turnajom. 

Jeho výsledky sú nasledovné : 

1. miesto - Krokavec roman, Hreňo matúš, Bugár Vladimír 

2. miesto - Ovšonka Jakub, Boldiš Ján, Škorňa Dávid 

  

3. miesto - Ovšonka Filip, Kožuch Jakub, medvec marek 

  

Najlepší hráč - laciak Dávid 

  

Hráč fair - play - Šotek 

Štefan 

  

Blahoželáme. 
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NÁVŠTEVA HLAVNÉHO MESTA 

 

Žiaci našej školy spolu so svojimi učiteľmi navštívili v tomto 

predvianočnom období vyzdobenú Bratislavu. 

Ich exkurzia v Bratislave smerovala po stopách slovenskej štátnosti a 

kultúry. Navštívili národný parlament, kde svojimi otázkami zaskočili aj 

hovorkyňu parlamentu, odfotili sa v rokovacej sále a navštívili miesta 

slovenskej najvyššej politiky. Pokračovali prehliadkou  vynoveného hradu 

a  návštevu hlavného mesta zavŕšili účasťou na divadelnom predstavení. 

Samozrejme, že našli si aj krátky čas na prehliadku a malé nákupy na 

vianočných trhoch. 
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VIANOČNÁ IKEBANA 

Žiaci spolu s rodičmi vyrábali krásne  ikebany, takže víťazmi sú všetci, 

ktorí sa do súťaže zapojili. Všetkým ďakujeme a prajeme krásne vianočné 

sviatky plné pokoja, porozumenia a lásky.  
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LYŽIARSKY KURZ 
 

Od pondelka 11. januára naši učitelia telesnej a 

športovej výchovy vymenili športoviská školy za 

lyžiarsky svah a spolu s nimi aj 43 žiakov lavice v 

škole za lyže. 

Začal sa dlho očakávaný lyžiarsky kurz. Prvýkrát žiaci využili štátnu 

dotáciu vyčlenenú na realizáciu lyžiarských kurzov. V pondelok obsadili 

svahy lyžiarskeho strediska Plejsy v blízkosti Krompách. Aj keď počasie 

pripomína viac marec ako január , nič to. Lyžuje sa od prvého dňa 

začiatku lyžiarskeho kurzu. V rámci oddychu a relaxácie využívajú 

účastníci kurzu hotelový bazén a celý rad ďalších relaxačných ponúk 

hotela a jeho okolia. Tak už im poprajme len pekný zvyšok kurzu a 

šťastný návrat v piatok domov. Veľké poďakovanie patrí lektorom kurzu 

- našim šikovným učiteľom Majke , Erikovi, Macovi a samozrejme aj našej 

pani zdravotníčke Danke. 
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ZIMNÁ OLYMPIÁDA V ŠKD 
 

Zorganizovali sme zimnú olympiádu, ktorej cieľom bolo postaviť čo 

najväčšieho a najkrajšieho snehuliaka alebo pevnosť.Deťom sa mimoriadne 

darilo.Postavili množstvo snehuliakov a jednu krásnu pevnosť.Poriadne si 

to užili a po ukončení svojich diel poobedie zavŕšili guľovačkou. 
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MÁME 2. MIESTO V KRAJSKOM KOLE OLYMPIÁDY ZO 

SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY. 

V tomto školskom roku sa uskutočnil už 8. ročník olympiády zo 

slovenského jazyka a literatúry. 

 

 

Na okresnom kole sa náš žiak Matej 

Lábaj z 9.A triedy umiestnil na 1. 

mieste, čo mu umožnilo postup 

do krajského kola. Toto sa 

konalo dňa 26.1.2016 vo 

Zvolene. A Matej bol znovu 

úspešný a skončil na krásnom 

2. mieste. Tento úspech teší nás, vedenie školy ale najmä slovenčinárov, 

pretože olympiáda zo slovenčiny je veľmi náročná. Žiak musí zvládnuť 

vedomostný test, transformáciu textu na daný slohový útvar a prejaviť sa 

rečnícky . Toto všetko sa Matejovi podarilo. My mu ďakujeme za skvelú 

reprezentáciu našej školy, zároveň mu blahoželáme k úspechu.   Vďaka 

Matej! 
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VYHRALI SME VOLEJBALOVÝ TURNAJ ZAMESTNANCOV ŠKÔL 

Riaditeľstvo Základnej školy J. A. Komenského blahoželá a ďakuje 

učiteľom 

 

Majke Chrapánovej, Macovi Bolačekovi, Erikovi Švecovi, Lucke Medvecovej, 

Evke Molentovej a Aničke Joáchimovej za úspešnú reprezentáciu školy a 

víťazstvo vo volejbalovom turnaji zamestnancov škôl a školských zariadení 

nášho mesta O putovný pohár primátorky mesta. 
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ÚSPEŠNÍ GEOGRAFI 

Dňa 4.2.2016 sa v našej škole konalo okresné kolo geografickej 

olympiády. A znovu sme uspeli. 

 

Naši úspešní geografi sú :  

Kategória 8. a 9. ročník : 

2. miesto - Lenka Trajteľová 

3. miesto - Matej Lábaj 

Kategória 5. ročník : 

2. miesto - Eva Candelária 

Fumero-Diaz 

3. miesto - Helena Slivenská 

Blahoželáme a veľa úspechov na krajskom kole olympiády. 
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ROZPRÁVKOVÉ ŠKD 

V piatok 5. februára sa z jedálne našej školy 

ozývala veselá hudba . 

Miestnosť sa zmenila na rozprávkové miesto, 

kde si dali stretnutie piráti, princezničky, 

tekvičky a mnoho iných rozprávkových 

postáv. Deti z ŠKD  oslávili fašiangy v pestrofarebných maskách a zabávali 

sa nielen tancom, ale si aj overili svoju šikovnosť v rôznych súťažiach. 

Najkrajšie masky si odniesli pekné odmeny. Ako to na karnevale býva, 

najviac sa deti tešili na tombolu.                                  

Vylosované boli všetky vstupenky, takže cenu z tomboly si odniesli všetky 

masky . 

Po záverečnom tanci  pri lúčení už niektoré deti vymýšľali, aké masky si 

vyrobia na karneval o rok.  No a na to sme zvedaví všetci. 
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ÚSPECHY ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO 

Talent, nadanie, poctivá príprava, podpora rodičov, skúsené vedenie 

pedagógov a trénerov priniesli výsledky. 

Sme v polovici školského roku a mnoho šikovných žiakov školy už  uspelo 

v obvodných, regionálnych, krajských i celoslovenských kolách.  Darilo sa 

im v prírodovedných, technických, humanitných aj športových súťažiach 

a olympiádach. A tu sú niektoré z najvýznamnejších úspechov  : 

Obvodné kolá : 

1. miesto - volejbal žiakov ZŠ 

1. miesto – Alexandra Bokorová – výtvarná súťaž Vážme si slobodu 

2. miesto – volejbal žiačok ZŠ 

2. miesto – žiačky ZŠ – cezpoľný beh 

2. miesto – žiaci ZŠ – badminton 

2. miesto – žiaci ZŠ - basketbal 

2. miesto – Nina Natália Vavreková - Šaliansky Maťko – 2. kategória 

3. miesto – Petra Mladšia - olympiáda anglického jazyka 

3. miesto – žiaci ZŠ – cezpoľný beh 

3. miesto – žiačky - basketbal 

Okresné kolá : 

1. miesto – Helena Slivenská – matematická olympiáda 

1. miesto – Lenka Trajteľová – matematická olympiáda 

1. miesto – Helena Slivenská – technická olympiáda 

1. miesto – Matej Lábaj – dejepisná olympiáda 

1. miesto – žiaci ZŠ - OXDOG FLORBAL - okresné kolo 
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2. miesto – Lenka Trajteľová – geografická olympiáda 

2. miesto – Eva Candelária Fumero Diaz – geografická olympiáda 

2. miesto – Ján Dacho – dejepisná olympiáda 

3. miesto – Matej Lábaj – geografická olympiáda 

3. miesto – Helena Slivenská – geografická olympiáda 

3. miesto – Kristína Uličná 

Regionálne kolá : 

1. miesto – volejbal žiakov ZŠ 

Krajské kolá : 

2. miesto – Matej Lábaj – olympiáda  zo slovenského jazyka a literatúry 

Úspešný riešiteľ – Helena Slivenská – technická olympiáda 

Celoslovenské kolá : 

3. miesto - Roman Pavlikovský - Populárna hudba BB 

Dosiahnuté výsledky dokazujú, že v našej základnej školy si nájde svoje 

miesto každé dieťa aj talentované a, že talentom venujeme veľkú 

pozornosť a podporu. Všetkým postupujúcim do vyšších kôl prajeme ešte 

veľa úspechov a tiež veľa šťastia. Čaká ich ešte náročná príprava, ktorá 

iste povedie k vytúženým cieľom. 

Poďakovanie patrí všetkým 

menovaným žiakom, ich rodičom 

za podporu ich talentu 

a samozrejme pedagógom 

a trénerom, ktorí im venujú veľa 

svojich síl a svojho voľného času. 

Veľa šťastia a veľké ďakujeme. 
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NAŠE MATEMATICKÉ HLAVIČKY OPÄŤ NESKLAMALI 

Opäť žiaci ZŠ Komenského obstáli v konkurencii základných škôl a 

gymnázií nášho okresu a na okresnom kole Pytagoriády ukázali svoju 

šikovnosť a matematické nadanie. 

V kategórii 4. ročník  - 1. miesto   Ninka Bendulová 

V kategórii 5. ročník  - 1. miesto   Helenka Slivenská 

V kategórii 6. ročník  - 1. miesto   Romanko Pavlikovský 

Aj ostatní, ktorým uniklo umiestnenie len o vlások, dosiahli pekné 

výsledky. Všetkým ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a víťazom 

blahoželáme. 
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VESMÍR 

OČAMI DETÍ 
 

 

 

 

 

Blahoželáme Ninke 

Vavrekovej zo 4.A k 

postupu do finále 

31.ročníka 

celoslovenskej súťaže 

Vesmír očami detí s 

prácou Vesmírne 

priateľstvo. Ďalším 

účastníkom súťaže 

ďakujeme za krásne 

práce a 

reprezentáciu školy. 
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ŠKOLA NA SKÚŠKU 

 

Predškoláci z materskej školy na Ul. V. Clementisa zavítali 25.februára 

2016 do Základnej školy J. A. Komenského a namierili si to priamo do 

školských lavíc. V škole už boli mnohokrát. 

Navštívili vianočné tvorivé dielne, zažili zábavno-športové dopoludnie, boli 

sa pozrieť ako sa darí ich kamarátom v 1.triede, ale ešte nikdy nezažili 

skutočné vyučovanie na vlastnej koži. A tak sa rozhodli, že si 

vyskúšajú školu na skúšku. Privítali ich pani učiteľky Ľubka Bižová a Evka 

Molentová, 

ktoré sa snažili 

pre nich 

 pripraviť 

zaujímavý a 

pestrý 

program 

popretkávaný 

tými 

najrozličnejšími 

aktivitami. 

 Hneď potom, ako sa usadili do školských lavíc a zvonček ohlásil začiatok 

vyučovacej hodiny, mohlo začať vyučovanie.  Spoločne, ale aj samostatne 

riešili rôzne úlohy, ktoré by už budúci prváci  mali zvládnuť. Deti 

preukázali svoju šikovnosť  v rozlišovaní geometrických tvarov, v 

elementárnom počítaní, priraďovaní, odkresľovaní a vyfarbovaní. Spolu s 

pani učiteľkami rozlúskli ďalšie anglické slovíčka a svoju pozornosť a 

postreh preverili v interaktívnych hrách  zameraných na výučbu 

anglického jazyka. Naučili sa nové riekanky, zaspievali si pesničky a 

nechýbal ani pohyb a tanec. Šikovnosť, pozornosť a vedomosti neboli to 

jediné, čo predškoláci v tento deň v škole zvládli. Mnohí z nich dokázali, že  
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sú dosť pozorní a trpezliví na to, aby hravo zvládli prácu v školských 

laviciach.  To, že škola môže byť ozaj zábavná a zároveň dôležitá, sa snažili 

predškolákom ukázať aj ich starší kamaráti zo štvrtého ročníka. Tí si pre 

svojich mladších kamarátov pripravili niekoľko vlastných prezentácií k 

rôznym témam. Počas ich prezentovania zavládlo v triede úplné ticho a 

budúci prváčikovia len s obdivom sledovali  a načúvali každému ich slovu. 

Okrem prezentácii pripravili štvrtáci pre budúcich prváčikov aj malé 

darčeky, ktoré boli odmenou za ich šikovnosť a trpezlivosť. Bola to 

zaslúžená odmena, pretože zvládnuť všetky pripravené aktivity v priebehu 

dvoch vyučovacích hodín nebolo vôbec jednoduché. I napriek tomu to títo 

predškoláci zvládli skvele a ich prvú školu na nečisto ohodnotili pani 

učiteľky na výbornú. 
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - OKRESNÉ KOLO 

Piatok 18. marca 2016 bol pre žiakov ZŠ J. A. Komenského v Revúcej 

veľmi pekným dňom.  

Zobudili sa síce do mrazivého rána, no slnečné lúče, 

ktoré sa prebúdzali s nimi, ich určite potešili 

a vytvorili náladu, aby s prehľadom, bez trémy (alebo 

len za účasti úplne malinkej trémy) ľahko ukázali 

svoje recitátorské umenie a sprostredkovali posolstvo 

svojho textu. 

Mohla to byť báseň zachytávajúca myšlienky a nálady 

autora alebo príbeh, ktorý dennodenne prebieha v mnohých našich 

rodinách. O vzťahu súrodencov a zodpovednosti staršieho za mladšieho 

a ich neutíchajúce škriepky, popretkávané úprimnou láskou 

a priateľstvom. Alebo príbeh z našich tried, kde sa odohrávajú ťažké 

frajerské súboje, ktoré našťastie vždy končia vzácnym gestom niekoho, kto 

nestratil zdravý rozum alebo naopak, v ktorom sa ozvala múdrosť 

a ľudskosť. Hodnoty, ktoré sa dospelí snažia naučiť deti. Hodnoty, ktoré si 

niekedy dospelí uvedomia až cez konanie detí. 

Bolo to krásne dopoludnie. Naplnené úprimným záujmom, kúskom 

veľkého umenia a radosti z úspechu. Zdalo by sa, akoby recitátor a jeho 

text tvorili celok, akoby recitátor prežíval všetko, čo je v jeho texte 

napísané, akoby sa toho celého zúčastňoval... a to je predsa to 

najdôležitejšie.  

Úspešné recitátorky: 

Tamarka Molentová – 1. miesto (1. kategória, próza), 4. A 

Helenka Slivenská - 1. miesto (2. kategória, próza), 5. B 

Paulínka Derďáková – 2. miesto (3. kategória, poézia), 7. A 

Ninka Bendulová – 3. miesto (1. kategória, poézia), 4. A 
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

Dňa 15. marca 2016 sa dvere ZŠ J. A. Komenského v Revúcej otvorili 

dokorán. 

Všetci rodičia, starí a krstní rodičia, známi a priatelia  mohli prísť do 

našej školy, prezrieť si jej priestory, nazrieť do jej tried, a tak si 

zaspomínať na svoje školské časy, dokonca sa zúčastniť vyučovacieho 

procesu a podľa miery odvahy aj zapojiť do riešení rôznych zadaní či 

úloh.    

Veru, je to výnimočný deň, počas ktorého majú rodičia možnosť priamo 

vidieť a zažiť, čím všetkým ich deti prechádzajú. Ako prebieha samotný 

vyučovací proces podľa rozvrhu hodín daného dňa. Aké (vo väčšine 

prípadov) inovatívne metódy využívajú jednotliví učitelia vo vedení žiakov. 

Aké podnety sa k ich deťom dostávajú. Ako školský život prebieha v 

triedach, aké problémy počas dňa vyplynú a akým spôsobom sa riešia. Ako 

sa deti správajú v rámci nejakého kolektívu či skupiny. 

Mnohí z rodičov konštatujú, že každý rodič by si takýto čo len  jeden deň 

v škole mal vyskúšať, pretože mu to dá komplexnejšiu predstavu o veciach, 

o ktorých mu deti doma často rozprávajú. Možno by sa toho celého mal 

zúčastniť, aby jeho deti mohli zažiť pocit hrdosti, veď ich mamka alebo 

ocko sa aj na nich prišli pozrieť. Možno, aby sa obnovovala dôvera medzi 

rodičmi a učiteľmi, veď sú to aj naše deti a bez spoločnej účasti 

a podpory, dokonca pomoci by ani jedna strana nezažívala úspech. Veď 

najdôležitejšie sú predsa naše deti! Aj keď to bude znieť ako nejaké klišé, 

nie je to tak, deti sú skutočne naša budúcnosť! Preto komunikujme 

a spolupracujme spolu, lebo to je cesta, ako im vštepiť hodnoty a vytvoriť 

pevný základ, na ktorý budú môcť nadviazať ďalší. Nepretrhnime 

kontinuitu „včerajška a zajtrajška“.         
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TITUL MAJSTROV BB KRAJA VO VOLEJBALE 

OBHÁJENÝ 

 

Blahoželáme družstvu našich volejbalistov, ktoré s prehľadom 

zvíťazilo na krajskom kole. Chlapci postupujú na Majstrovstvá 

Slovenska v Trnave... 

 

Družstvo hralo  v zložení Filip Vavrek, Filip Ovšonka, Jakub 

Ovšonka, Matej Lábaj, Matúš Ďuriška, Kristián Barnák a Jakub 

Barták.Ďakujeme aj Mgr. Petrovi Bolačekovi a PaedDr. Erikovi 

Švecovi za svedomitú prípravu chlapcov. Držíme palce na 

Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia v júni v Trnave, 

kde budú chlapci obhajovať druhé miesto z vlaňajška. 
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NÁŠ "SMOLÍČEK - PACHOLÍČEK" ZVÍŤAZIL 

Určite poznáte ten pocit absolútnej radosti a šťastia. Tak takýto pocit sme 

22. marca sme zažili my, divadelný súbor Portál na súťaži detských 

divadelných súborov – Detská divadelná Revúca... 

Od októbra sme sa 

v divadelnom 

krúžku pokúšali 

hrať divadelnú hru 

Smolíček Pacholík. 

Píšem pokúšali, 

pretože bolo to 

náročné. Zahrať  

dobre hru, kde 

jaskynky unesú 

malého chlapca 

a chcú ho zjesť, a zahrať ju tak, aby nám diváci uverili, nuž za tým sú 

doslova hodiny tvrdej práce. Našťastie sa tohto roku podarilo Portálu to, 

o čo sme sa snažili už niekoľko rokov. V tomto predstavení sa nám 

podarilo skĺbiť umelecké slovo s hudbou a skvele to celé doplnili kostýmy 

a kulisy. Anička Joachímová nám zložila nádhernú hudbu, Ľubka Bižová 

nám pomáhala s choreografiou a Zuzke Almáši patrí obrovské 

poďakovanie za scénu a prácu so žiakmi pri vycibrení profilov postáv. 

Spolu sa nám všetkým podarilo dostať z našich malých hercov maximum 

a na vyhodnotení, keď som počula, že Portál so Smolíčkom Pacholíčkom 

je prvý, mala som v očiach slzy šťastia. Takže,  Smolíček Pacholíček – 

Dávidko Hutka, jeleň – Janko Dacho, pavúk – Samuel Čellár, jaskynky – 

Peťka Hudecová, Peťka Jankošíková, Dianka Vaššová, Saška Hamarová, 

Ninka Vavreková, Saška Bokorová, Helenka Slivenská, vám všetkým 

ďakujem za to, že ste odohrali najlepšie, ako sa dalo. Boli ste jednoducho 

úžasní! Výhra nás určite veľmi potešila, no ten pocit z dobre odohraného 

predstavenia v nás bude rezonovať ešte dlho. 
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PRVENSTVO PATRÍ ZŠ J. A. KOMENSKÉHO 

To, že v Základnej škole J. A. Komenského spájame prostredníctvom 

povinne voliteľného predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu, teóriu s 

praxou, sme už písali. 

Aj to,  že sa v rámci tohto predmetu zúčastňujeme na celoštátnych 

súťažiach ,,Vitajte v našom regióne" . I to, že vlani sa podarilo nášmu 

súťažnému tímu vyhrať v rámci kategórie Najlepšia prezentácia regiónu 

prvé miesto... 

Ale to, že sme sa dňa 22. marca 2016 v Avion Shopping Park v 

Bratislave,  zúčastnili opätovne tejto súťaže ako jediná základná škola 

medzi dvadsiatimi štyrmi strednými školami zo Slovenska, to ešte neviete. 

Náš súťažný tím prezentoval náučný chodník štyroch najkrajších 

gemerských jaskýň v spojení s výskytom netopierov na území nášho 

regiónu a  s populárnym geocachingom. Prostredníctvom vlastnoručne 

vyrobeného propagačného materiálu, našej  minerálnej vody Gemerka a 

občerstvením v tvare stalagmitov a stalaktitov, ako aj vlastnou tvorbou na 

pódiu, sme sa snažili prilákať hostí do nášho stánku číslo 55 a presvedčiť 

ich, že náš Gemer je naozaj bohatý región na prírodné a historické krásy.  

Keď sa rozhodnú navštíviť ho, s radosťou im urobíme turistických 

sprievodcov. 

Aké bolo však naše prekvapenie, keď sme zistili, že sa nám podarilo 

obhájiť prvé miesto v kategórii Najlepší prezentačný tím a k tomu sme 

ešte získali aj bonus v podobe druhého miesta v kategórii Najlepší produkt 

regiónu. Samotné ocenenia potešia a sú aj tou správnou motiváciou do 

ďalšieho profesionálneho života. Pomyselne ich venujeme našej pani 

učiteľke Marte, ktorá tradíciu tohto úspechu na našej škole založila a 

ktorá už žiaľ nie je medzi  nami. 

Poďakovanie patrí žiakom, ich rodičom za podporu, sponzorom a mestu 

Revúca, ktoré finančne prispelo na cestovné náklady spojené s touto 

prezentáciou nášho regiónu. Ďakujeme tiež p. učiteľkám PaedDr. Ľ.  
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Hlávekovej,  Mgr. Z. Almáši a Ing. G. Simanovej za prípravu a realizáciu 

našej prezentácie. 

V Základnej škole J. A. Komenského vieme spájať teóriu s praxou. 
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NAŠI SKVELÍ VOLEJBALISTI OCENENÍ VÝKONNÝM VÝBOROM 

OLYMPIJSKÉHO KLUBU GEMER 

Nominačná komisia Výkonného výboru Olympijského klubu GEMER 

rozhodla o zaradení nášho družstva volejbalistov medzi „Najúspešnejších 

športovcov regiónu Gemer za rok 2015“. 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME ! 

Družstvo v zložení Filip Vavrek, Filip 

Ovšonka, Matúš Ďuriška, Jakub Ovšonka, 

Matej Lábaj, Erik Vaculčiak a Lukáš 

Kriak bude dňa 14. apríla  ocenené na 

Slávnostnom vyhlásení najlepších športovcov regiónu Gemer za rok 2015 

v Rožňave. 
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JAZYKOVÝ KVET 2016 

Žiaci Základnej školy J. A. Komenského Revúca sa dňa 4. apríla 2016 

zúčastnili krajského kola prednesu poézie a prózy a vystúpení divadiel v 

rámci celoslovenskej recitačnej súťaže 

súťaže v cudzom 

jazyku „Jazykový kvet 

2016“ pod záštitou 

prezidenta SR Andreja 

Kisku v Banskej 

Bystrici. 

Od decembra tohto 

školského roku sa naši 

žiaci pravidelne stretávali a neustále nacvičovali, aby sa tak pripravili na 

semifinálové kolo, ktoré malo dištančnú formu. S dištančnou formou nám 

pomohla Mgr. Viera Suchá, ktorá žiakov natočila na kameru, aby 

jednotlivé videá mohli byť odoslané odbornej porote do Banskej Bystrice. 

 Porota rozhodla o postupe našich žiakov na krajské kolo. 

Na krajskom kole našu školu reprezentovala v kategórii poézia a  próza 

v anglickom jazyku Nina Bendulová zo 4.A triedy. Ninke sa podarilo 

s prózou „O Dvanástich mesiačikoch“ (The Twelve Months) obsadiť krásne 

štvrté miesto. 

Súťažili sme aj v kategórii dráma v anglickom jazyku s divadelnou hrou 

„Bláznivý príbeh“ (A Crazy Story), v ktorej si zahrali žiaci štvrtých 

ročníkov: Šimon Slivenský, Kristína Trávničková, Sofia Lea Penteková, 

Martina Raganová, Daniela Ďurišková, Martin Zeman, Martin Siman, 

Samuel Kuchta a Natália Klimová. Odborná porota ocenila 

našich divadelníkov krásnym druhým miestom. 
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Divadelníkom a našej recitátorke ďakujem za úspešné reprezentovanie 

školy a samozrejme vďaka patrí i všetkým pedagógom, ktorí nám 

pomohli pri príprave na súťaž. 
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NAVŠTÍVIL NÁS BRAŇO JOBUS 

 

V pondelok 11. apríla 2016 nás poctil svojou návštevou slovenský 

spisovateľ, spevák a hudobník Braňuško – ako je mediálne známy. 

Braňo Jobus nás 

zavalil svojim 

neutíchajúcim 

sršiacim humorom 

a vtipom. 

Oboznámil nás 

netradične so svojou 

tvorbou pre 

detského čitateľa  

rozprávaním 

príbehov, 

ktoré sa mu 

naozaj stali. 

Nechýbali 

zábavné 

hudobné 

predely 

s patričným 

nábojom. 

Muflóna Ancijáša hneď každý z nás chcel okamžite spoznať. 

 Odchádzali sme dobre naladení, usmiaty a tí, ktorí získali od 

neho podpis, aj o čosi spokojnejší.  



85 
 

 

OLYMPIJSKÝ KLUB GEMER OCENIL VOLEJBALOVÉ 

DRUŽSTVO ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO 

REVÚCA 

Volejbalové družstvo žiakov ZŠ J. A. Komenského v Revúcej v zložení Filip 

Vavrek, Jakub Ovšonka, Filip Ovšonka, Matúš Ďuriška, Matej Lábaj, Lukáš 

Kriak a Erik Vaculčiak 

pravidelne trénuje už niekoľko rokov. V roku 2015 sa družstvo zúčastnilo 

okresného, regionálneho a krajského kola vo volejbale žiakov, pričom sa na 

prvých priečkach prebojovalo až na Majstrovstvá Slovenska v Liptovskom 

Mikuláši. Na MSR sa družstvo stretlo v základnej skupine s družstvami zo 

Strážskeho, Strečna a Malaciek. Po výhre  v skupine suverénne vyhrali 

chlapci aj  semifinále s družstvom z Púchova. Nakoniec naši chlapci našli 

premožiteľa až vo finále a to družstvo zo Svidníka. Ako príjemný bonus 

pri zisku 2. miesta na celoslovenskej úrovni bol kapitán nášho družstva 

 Filip Vavrek vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja. 

Veľké poďakovanie za úspešnú prípravu patrí  trénerom Petrovi 

Bolačekovi, Erikovi Švecovi, Karolovi Húšťovi a Marošovi Kumimu, za v 
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ktorí chlapcov k volejbalu priviedli  a neustále ich podporujú. 

V roku 2016  družstvo v upravenom zložení: Filip Vavrek, Filip Ovšonka, 

Jakub Ovšonka, Matúš Ďuriška, Matej Lábaj, Kristián Barnák, Michal Holý 

a Jakub Barták s prehľadom znovu zvíťazilo na obvodnej, regionálnej 

i krajskej súťaži a postúpilo na Majstrovstvá Slovenska Kalokagatia 2016 

v Trnave. Držíme im palce. 

Dňa 14. apríla 2016 za prítomnosti vedenia mesta Rožňava  vo veľkej 

sále Mestského úradu v Rožňave družstvo volejbalistov  počas „ 

Slávnostného vyhlásenia najlepších športovcov regiónu Gemer za rok 

2015 „ získalo ocenenie„ Najúspešnejší športovec roka 2015 „ v kategórii 

športové kolektívy – žiaci. Žiaci Základnej školy J. A. Komenského Revúca  

sa ocitli v spoločnosti Majstrov Európy aj sveta z radov športovcov regiónu 

Gemer. 

Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Základnej školy J. A. 

Komenského , mesta Revúca a regiónu Gemer.  
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PLAVECKÝ VÝCVIK ZŠ J. A. KOMENSKÉHO 

V týždni od 11. apríla do piatku 15. apríla 2016 sa žiaci 5. ročníka ZŠ 

J. A. Komenského v Revúcej zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni 

Gymnázia M. Kukučína v Revúcej. 

Pred nástupom na výcvik žiaci absolvovali poučenie o bezpečnosti 

a správaní sa v bazéne a jeho priestoroch, a taktiež boli informovaní 

o výstroji i úlohách, ktoré ich očakávajú.     

Vedúcim plaveckého výcviku bol pán učiteľ Švec, zároveň inštruktor 

chlapcov, dievčatám robila inštruktorku pani učiteľka 

Chrapánová.                                                                              

    Začiatočná fáza s dýchaním do vody, potápaním sa s otvorenými 

očami  a splývaním na vode nebola veľmi príjemná, najmä pre slabších 

plavcov a štyroch neplavcov. Občas si veru doplnili pitný režim z bazéna. 

Pomocou hier a rôznych cvičení vo dvojiciach odbúrali strach a neskôr bol 

problém dostať ich z vody von. S využitím plávacích dosiek nacvičovali 

pohyby   nôh pri štýle kraul, potom pohyby paží a súhru pohybov 

s dýchaním. Naučili sa plávať aj  ťažší plavecký spôsob - prsia. Najviac sa 

im páčil nácvik plaveckých obrátok a štartových skokov, ktoré sa  
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postupne menili z predvedených brucháčov na rybičky. Najobľúbenejšou 

hrou vo vode však bolo vodné pólo medzi družstvami chlapcov 

a dievčat.                                                

 V záverečný deň žiaci absolvovali plavecké preteky na 2 dĺžky bazéna, 

zhruba 25m. Mohli si vybrať z plaveckých spôsobov kraul alebo prsia ten, 

ktorý lepšie ovládajú. Súťažili zvlášť chlapci, zvlášť dievčatá. Medzi 

chlapcami vyhral preteky Milan Smolko, druhý bol Róbert Biž, tretí 

skončil Milan Čipka. Prvé miesto si medzi dievčatami vyplávala Nelka 

Chlebušová, druhá skončila Emka Kováčová a tretia Zdenka Dachová. 

Plavci na prvých troch miestach dostali diplomy a sladké odmeny. Okrem 

toho všetci žiaci obdržali mokré vysvedčenie a sladkosť za zaplávanie 25m 

dĺžky ľubovoľným spôsobom. 

Plavecký výcvik sa  našim žiakom veľmi páčil a radi by si ho zopakovali aj 

na budúci rok.       

Za disciplinované správanie a snaživý výkon v bazéne im inštruktori 

i pracovníci plavárne vyslovili veľkú pochvalu. 
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PRIJATIE U PANI PRIMÁTORKY 

 

Dňa 20.4.2016 úspešné družstvo žiačok Základnej školy J. A. 

Komenského Revúca prijala pani primátorka MVDr. Eva Cireňová. 

Žiačky pod vedením p. učiteľky PaedDr. Ľ.  Hlávekovej úspešne 

reprezentovali Základnú  školu J. A. Komenského Revúca, naše mesto  a 

náš región v celoslovenskej súťaži Vitajte v našom regióne 2016, v rámci 

programu Podnikanie v cestovnom ruchu,  ako súčasť podujatia Ja Veľtrh 

podnikateľských talentov. Svojou perfektnou prezentáciou nášho regiónu, 

 prostredníctvom školskej CK Gacoper zaujali odbornú porotu a v tvrdej 

konkurencii obsadili 

1. miesto v kategórii Najlepší prezentačný tím 

2. miesto v kategórii Najlepší regionálny produkt cestovného ruchu. 

Pani primátorka počas stretnutia ocenila ich celoročnú prácu, ktorá ich 

doviedla k úspechu. Poďakovala im za úspešnú reprezentáciu nášho mesta, 

podporu cestovného ruchu v našom meste  a popriala veľa úspechov v 

ďalšom štúdiu a možno v budúcnosti aj v oblasti cestovného ruchu. 
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Poďakovanie patrí aj ďalším žiakom, ktorí pracovali na úspechu svojich 

spolužiakov a tiež pani učiteľke Mgr. Z.  Almási a pani učiteľke Ing. G.  

Simanovej. 

Zástupcov Základnej  školy J. A. Komenského Revúca 2. mája 2016 

privíta vo svojom sídle aj pán prezident SR Andrej Kiska, pod patronátom 

 ktorého sa celoslovenská súťaž  konala. 
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HODINA FINANČNEJ GRAMOTNOSTI 
 

Inšpirovaní príbehom Anny a Alexa uvedeného v komixe na stránke 

www.eurobankovky.sk , ktorí odhalili falšovateľov peňazí, sme sa rozhodli 

pozvať medzi našich žiakov človeka, ktorý nám k tejto problematike 

porozpráva viac. 

Pozvanie prijala riaditeľka Prima banky, pobočky v Revúcej pani Mgr. 

Janetta Melichová, ktorá spolu s našimi ôsmakmi a deviatakmi skúmala, 

či bankovky, ktoré sme mali v peňaženke sú pravé. Upozornila, čo je 

potrebné si všímať na jednotlivých bankovkách, ich ochranné prvky a tiež 

sme preskúmali niekoľko mincí. Oboznámila žiakov s druhmi falzifikátov 

a ich výskytom v SR v roku 2015.  

V ďalšej časti porozprávala žiakom o spôsoboch bezhotovostnej platby, 

možnostiach využívania platobných kariet a mobilných aplikáciách 

v bankovníctve. 
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NA NÁVŠTEVE U PREZIDENTA SR P. ANDREJA KISKU 

Dňa 2. mája 2016 sa na slávnostnom prijatí u prezidenta SR pána 

Adreja Kisku zúčastnili zástupcovia našej školy. Naším úspešným 

umiestnením v celoslovenskej súťaži ,,Vitajte v našom regióne, " sa 

prezentácia celoročnej práce našťastie neskončila. 

Natrafili sme na celý rad skvelých ľudí, ktorí boli na úrovni nášho mesta, 

ale aj na úrovni republiky ochotní podeliť sa s nami o cenné informácie. 

     Myslím tým pani  primátorku mesta Revúca, ktorá reprezentáciu 

našej školy a mesta ocenila prijatím päťčlenného tímu cestovnej kancelárie 

Gacoper na mestskom úrade. Dohodli sme sa na určitom postupe, ako si 

budeme v budúcnosti v rozvoji domáceho cestovného ruchu pomáhať. 

     Najväčším prekvapením však bolo pre nás pozvanie prezidenta 

republiky, Andreja Kisku, do prezidentského paláca. Návšteve paláca 

predchádzala spoločný obed najúspešnejších JA  tímov - cestovných 

kancelárií a študentských firiem v Hoteli Crown Plaza s generálnym 

riaditeľom JA Slovensko Adamom Šepetkom a predsedom správnej rady 

a generálnym riaditeľom Hewlett Packard, pánom Martinom Surom. 

Potom sme sa presunuli do Grasalkovičovho paláca. Prechádzali sme 

prísnou bezpečnostnou kontrolou, podobnou kontrole na letisku. Fanfáry 

ohlásili príchod prezidenta. Vo svojom príhovore smerom k nám, vyzdvihol 

veľký potenciál, ktorý mladí ľudia na Slovensku majú a zaželal nám 

hlavne odvahu objavovať a odkrývať nové veci. S každým študentom a 

učiteľom si podal ruku a každému študentovi venoval pár minút, počas 

ktorých kládol otázky ohľadom našich produktov, ale aj ohľadom nášho 

profesionálneho života. Na záver nechýbali selfie fotografie so študentami, 

ale aj s celými tímami. Poskytli nám malé občerstvenie a tak, ako sme my 

jemu priniesli darčeky – knihu od vedenia mesta, knihu od žiakov školy 

a olejomaľbu od revúckeho výtvarníka,  nechcel nám ostať nič dlžný a 

obdaroval nás malými suvenírmi aj on. 
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Takéto stretnutia sú veľkým morálnym povzbudením do ďalšej práce 

 študentov, ale aj nás, učiteľov. Ďakujeme, že naša Základná škola J. A. 

Komenského Revúca  mohla byť súčasťou tohto pozvania. 
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ŠKOLA V PRÍRODE - STARÁ LESNÁ 
Druhý májový deň bol pre niektorých obyčajným pondelkom, ale pre 

štvrtákov znamenal veľa. 

Odštartoval túžobne očakávanú školu v prírode a začal sa náš tatranský 

týždeň. Hotel Hills v Starej Lesnej nám ponúkol wellness a krásne 

ubytovanie  v čarokrásnej prírode. Spoznali sme Tatranskú Lomnicu, 

navštívili Ski múzeum, Múzeum TANAPu, absolvovali sme niekoľko 

nenáročných túr, obdivovali naše veľhory, svojou krásou nás uchvátilo aj 

Štrbské pleso. Tatranská elektrická železnica sa tiež postarala o jeden z 

nezabudnuteľných zážitkov. 

Dni plynú rýchlo, tie plné zážitkov ešte rýchlejšie... Ostáva zaspomínať si 

na spoločne prežitý čas. Ďakujeme všetkým, ktorí vďaka svojej 

prítomnosti ostanú v našich spomienkach. 

Školu máme radi, radšej tú v prírode. 

Stačia nám hory, nejdeme ku vode.  

Nádherné plesá, duša nám jasá, 

do srdca vkráda sa tatranská krása. 

V Starej Lesnej našli sme raj, 

neváhaj - občas si zaspomínaj :)       Tatranci :) 
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ŠKOLA V PRÍRODE - ŽDIAR 

Zažili sme počas jedného týždňa tak veľa. Nádherné 

panorámy, intenzívne spojenie s prírodou, netradičné aktivity a 

kopec zábavy. 

    Dedina s najkrajšími  výhľadmi na Slovensku Ždiar, 

učupená pod štítmi Belianskych Tatier, ktorú  sme si vybrali za 

miesto nášho pobytu ŠvP. 

     Bolo nám super a doniesli sme si strašne veľa krásnych  

a nezabudnuteľných zážitkov. 
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V RÉTORIKE SME JEDNOTKA 
Štúrov Zvolen. Tak sa volá regionálna súťaž v rétorike, ktorej 30. ročník 

sa konal 18.5. 2016 v Revúcej. 

 

Prvé miesto v tejto súťaži znamená postup do celoštátneho kola, ktoré sa 

koná vo Zvolene. Nám sa podarilo v obidvoch kategóriách obsadiť prvé 

miesto a v prvej kategórii aj miesto druhé a to v tomto obsadení: 

1.kategória: 1. miesto Helenka Slivenská z 5.B triedy 

                       2. miesto Nina Natália Vavreková zo 4.A triedy 

2. kategória: 1. miesto: Matej Lábaj z 9.A triedy 

To znamená, že náš región budú na celoslovenskom kole reprezentovať 

žiaci našej základnej školy a to Helenka Slivenská a Matej Lábaj. Sme na 

nich veľmi hrdí a držíme im prsty. 

 Zo všetkých literárnych súťaží je práve táto najťažšia. Zúčastniť sa jej 

môžu naozaj iba šikovní, výreční a slovenčinu ovládajúci žiaci. Takí boli 

všetci, ktorí našu školu v regionálnom kole reprezentovali. Pochvala 

a poďakovanie patrí preto  aj Pavlínke Derdákovej zo 7.A triedy, Maťke 

Kováčikovej zo 7.A triedy a Eve Candelaria Fumero-Diaz z 5.B triedy. Boli 

ste skvelí! 

A samozrejme patrí poďakovanie učiteľom, ktorí ich pripravovali. Ste 

skvelí.  
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HREBENDOVA KAPSA 2016 PATRÍ NÁM 
Helena Slivenská, Slávka Strihanová, Nina Vrancová, Natália Liptáková, 

Eva Fumero - Diaz Candelária. 

To sú mená žiakov našej školy, ktorí ju úspešne reprezentovali v 17. 

ročníku regionálnej súťaže literárnych prác žiakov základných a stredných 

škôlHREBENDOVA KAPSA 2015 .  

Je to veľký úspech našich žiakov. Úspech, ktorý rozširuje obrovskú zbierku 

úspechov žiakov našej školy v tomto školskom roku.  

Dňa 27. mája 2016 o 9.00 hod, v Obradnej sieni Mestského úradu v 

Hnúšti si prevezmú ocenenia.  

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a nášho mesta.  

Teší nás, že máme šikovných žiakov, ktorí pod vedením svojich učiteľov a 

za podpory svojich rodičov dosahujú celý rad úspechov a úspešne 

reprezentujú Základnú školu J. A. Komenského.  

 



98 
 

 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V 

CESTNEJ PREMÁVKE 

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako 

chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch MHD alebo osobnej dopravy. 

Okrem pozitívnych stránok má 

doprava a motorizmus aj veľa 

záporných stránok. Neúmerný je 

počet dopravných nehôd, ktorých 

účastníkmi sú deti v mladšom 

a staršom školskom veku. 

Základné vedomosti, zručnosti 

a návyky zamerané na bezpečné 

správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti aj 

prostredníctvom školy. 

       Hlavným cieľom dopravnej výchovy v Základnej škole J. A. 

Komenského je vychovať zo svojich žiakov zodpovedných účastníkov 

cestnej premávky – chodcov a hlavne cyklistov. Preto zvýšenú pozornosť 

venujeme dopravnej výchove pred začiatkom letných prázdnin, kedy sú 

naši žiaci, ako účastníci cestnej premávky najzraniteľnejší. 

       V dňoch  18. a 20.5. 2016 žiaci 1. stupňa na našom detskom 

dopravnom ihrisku v areáli našej školy v spolupráci s príslušníkom 

dopravnej polície kpt. Mgr. Dušanom Belicom zopakovali pravidlá 

bezpečnosti cestnej premávky a prakticky si precvičili jazdu zručnosti na 

kolobežkách.  Začali sme náš projekt „ Na kolobežke bezpečne „. 

       Deti sa zúčastnili aktivít  v dvoch skupinách ako chodci a ako 

cyklisti. Prakticky riešili rôzne dopravné situácie na križovatkách a na 

priechodoch pre chodcov. 
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       Deťom sa na našom skvelom školskom detskom dopravnom ihrisku 

 veľmi páčilo. Tento deň strávili pohybom, utužovali si svoje zdravie 

a získali nové vedomosti a zručnosti o bezpečnosti na cestách.  Vďaka  

podpore z Nadácie Volkswagen  Slovakia , nadšeniu pedagógov školy 

máme vlastné dopravné ihrisko a garáž plnú kolobežiek , ktoré je 

kedykoľvek našim  žiakom k dispozícii. 

  V triedach sa žiaci ešte porozprávali o bezpečnosti na cestách, rôznych 

dopravných prostriedkoch, dopravných značkách. Svoje zážitky 

z dopravného ihriska a vedomosti, ktoré majú, využili pri skrášľovaní 

svojich tried. Vytvárali dopravné prostriedky z kartonv , dopravné 

značky, rôzne dopravné situácie na cestách. 

      Dopravná výchova je neoddeliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou 

procesov výchovy a vzdelávania v Základnej škole J. A. Komenského. 

Bezpečnosť a zdravie našich žiakov je pre nás na prvom mieste. 
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MIDICOOLVOLLEY - 1. MIESTO 

Úspešní volejbalisti - žiaci našej školy opäť bodovali . V súťaži 

MIDICOOLVOLLEY 2016 - Majstrovstvá oblasti stred získali 

právom 1. miesto. 

Ďakujeme  družstvu volejbalistov v zložení  Filip Ovšonka, Fiip 

Vavrek, Jakub Ovšonka, Matej Lábaj a  Matúš Ďuriška za 

úspešnú reperezentáciu školy a ďakujeme tiež ich trénerovi 

Mgr. Petrovi Bolačekovi za ich úspešnú prípravu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY - 1. MIESTO 

Dňa 27. 5. 2016 sa konala už tradičná vedomostná súťaž - 

Medzníky 2. svetovej vojny. 1. miesto patrí družstvu našej 

základnej školy. 

Veľké poďakovanie patrí všetkým členom družstva - Lenke 

Trajteľovej, Filipovi Vavrekovi, Matejovi 

Lábajovi a tiež pani učiteľke PhDr. 

Alenke Guliarikovej, ktorá aj tento rok 

doviedla zástupcov našej školy  k 

víťazstvu. 

Ďakujeme a prajeme veľa úspechov v 

ďalšej úspešnej reprezentácii školy. 
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Na návšteve u priateľov v Litovli 

To, na čo 

sme čakali 

celý rok sa 

nám 

konečne 

splnilo. 

Návšteva 

u naši 

priateľov 

v českom 

Litovli.  

V dňoch 

25. – 27. 

5. 2016 

sme navštívili našich dlhoročných kolegov zo ZŠ Vítězná v Litovli. Najviac 

sa  tešili deti, ktoré sa tu stretli s priateľmi, ktorí ich navštívili minulý 

rok u nás v Revúcej. Zvítanie bolo veľmi srdečné tak zo strany českých 

detí ako i kolegov. Naša ZŠ J. A. Komenského pestuje tento krásny 

partnerský vzťah už viac ako  35 rokov. Vzťahy medzi školami sú naozaj 

skvelé. Naša návšteva sa niesla v duchu priateľstva, partnerstva 

a vzájomného porozumenia. 

Mali sme pripravený bohatý program.  Po srdečnom privítaní sme sa 

všetci stretli na spoločnom chutnom obede. Potom sme sa zúčastnili na 

zasadnutí žiackeho parlamentu, kde sme boli oficiálne privítaní a tiež sme 

si vymenili skúsenosti z činnosti našich školských parlamentov. Nasledovala 

prehliadka školy, ktorej veľkorysé priestory, triedy a odborné učebne , no 

hlavne milí žiaci a príjemní učitelia, urobili na nás ten najlepší dojem. Deti 

potom odišli do rodín, kde sa im venovali kamaráti aj ich rodičia. Na to 

sa tešili najviac. Nám, učiteľom sa českí kolegovia venovali dlho do noci.  



103 
 

 

Boli sme pozvaní na priateľské posedenie, ktoré zorganizovala p. učiteľka 

Mirka Vágnerová  u seba na záhrade neďaleko Olomouca aj s ďalšími 

kolegami. Vládla tu pohoda, priateľstvo a družná debata v prekrásnom 

prostredí. Cítili sme sa ako doma, vďaka hostiteľke a samozrejme aj 

našim priateľom, s ktorými sme si vymenili nielen súkromné ale aj 

pracovné skúsenosti. 

Na druhý deň nás po raňajkách vzali na výlet do olomouckej ZOO. Tu 

sme všetci mali nádherný zážitok najmä z priameho kontaktu so 

zvieratkami – surikatom Riškom, klokankou Amálkou aj s mravčiarom 

Bohušom. Bolo pre nás veľmi vzácne, že sme sa mohli zvieratiek dotknúť, 

pohladiť ich, odfotiť sa s nimi. Potom nasledovala návšteva obchodného 

domu Globus v Olomouci, kde sme si pokúpili darčeky pre seba i svojich 

blízkych. Po návrate nás čakal spoločný obed, odchod do rodín a nás 

učiteľov posedenie s kolegami a pani riaditeľkou Mgr. Zuzanou 

Absolonovou. Naša návšteva bola aj pracovná, pri každom sedení sme sa 

dohadovali o ďalšej spolupráci. Keďže českí kolegovia a najmä pani 

riaditeľka sú zo spolupráce s nami nadšení, budeme aj naďalej pokračovať 

vo výmenných pobytoch našich žiakov, partnerských i pracovných 

návštevách kolegov, plánujeme rozšíriť našu spoluprácu a aj so školami 

v Poľsku a v Maďarsku. Návšteva našich učiteľov mala aj odbornú 

stránku. Nemálo pozornosti učitelia venovali  denným problémom škôl – 

vzdelávacie programy, počty žiakov, administratíva, financovanie škôl,  

integrácia žiakov a mnohým ďalším   procesom , ktoré na školách 

prebiehajú.   

Večer pre nás pripravila škola koncert školského zboru. Zúčastnili sa na 

ňom kolegovia, rodičia, starí rodičia i zástupcovia mesta. Všetkým sa 

prihovorila pani riaditeľka Zuzka Absolonová a tiež náš pán riaditeľ Mgr. 

Emil Valko. Svojím príhovorom, bezprostredným správaním sa a   
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postojom si získal sympatie publika. Reprezentoval našu školu i mesto 

Revúca naozaj na vysokej úrovni. 

Posledný deň mali žiaci v škole pripravený zaujímavý program. Keďže 

škola Vítězná má niekoľko 1. miest  na svete v písaní na klávesnici 

počítača všetkými desiatimi prstami, tak toto si mali možnosť vyskúšať aj 

naši žiaci. Viedli si skvelo. 1. miesto za našu školu získala Ivanka 

Urbániková, 2. miesto Marek Majling a 3. miesto sa ušlo Jankovi Dachovi.  

Aj ostatní naši žiaci boli veľmi šikovní a pochválení.  Po súťaži sme sa 

presunuli na mestskú radnicu, kde nás prijal pán starosta mestečka 

Litovel Ing. Zdeněk Potužák. Oboznámil nás s históriou mesta a premietol 

nám krátky film o Litovli a jeho okolí.  Tiež sa zmienil o tom, že mesto 

Litovel a mesto Revúca budú na budúci rok oslavovať 50. výročie 

partnerstva medzi mestami. 

Potom sme sa vrátili do školy, kde si žiaci zahrali športové hry 

v telocvični. My, kolegovia s pani riaditeľkou sme si ešte dohadovali 

program na oslavu 50. výročia, ktorým prispejeme na týchto oslavách. 

Dohodli sme sa, že si priebežne počas roka budeme dolaďovať jednotlivé 

body programu.  Veľmi sa už na to tešíme. 

Po spoločnom obede prišiel čas odchodu. Veľmi ťažko sa nám lúčilo 

s našimi priateľmi. Najviac deťom. Posledná spoločná pesnička na dvore 

školy. Posledný stisk ruky. Posledné objatia. Slzy. Posledné zamávanie 

z autobusu. Dojatie, úsmev, radosť, úprimnosť, priateľstvo. Pre to sa 

oplatí žiť. Pre to sa oplatí mať priateľov. A tí naši v českom Litovli sú 

skvelí. Veľkí i malí, deti i dospelí. 

Ďakujeme !    Za všetko! 

My, žiaci ďakujeme p. riaditeľovi Mgr. Emilovi Valkovi za jeho snahu 

a obetavosť, vďaka ktorej táto spolupráca medzi našimi školami existuje 

a vďaka ktorej máme tak skvelých kamarátov v Čechách. Bolo úplne 

super a bol to ten najkrajší a najlepší výlet. 
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Ďakujeme pán riaditeľ, ďakujeme pani učiteľky! 

Poďakovanie patrí tiež predstaviteľom nášho mesta, ktorí poskytli 

finančné prostriedky na dopravu a tak prispeli k podpore partnerskej 

spolupráce našich dvoch škôl a našich dvoch miest Litovel a Revúca.  

Ďakujeme za finančnú pomoc Rodičovskému združeniu pri Základnej škole 

J. A. Komenského, sponzorskú pomoc  pani  Ing. Eve Viestovej, pánom 

Vladimírovi Beňovi a Vladimírovi Ferdinandymu. Veľké poďakovanie patrí 

aj pánovi šoférovi Miroslavovi Krštieňovi za bezpečnú jazdu. Vďaka patrí 

aj českým rodinám, ktoré naše ubytovávali a hostili. 

Za celou organizáciou partnerskej návštevy stála pani učiteľka Mgr. Janka 

Koreňová za čo jej patrí veľké poďakovanie  a to patrí aj pani učiteľkám 

Mgr. Vierke Suchej a Mgr. Aničke Joáchimovej, ktoré dbali na celý priebeh 

návštevy našich žiakov v Litovli. 
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CERTIFIKÁT PRE 

BUDÚCICH ŠKOLÁKOV 
 

" Hello, hello, hello friends"... touto 

veselou piesňou nás počas celého 

školského roka 2015/2016 vítali 

budúci školáci z tried číslo 5 a 6 

na Ul. V. Clementisa. 

Spolu s učiteľmi ZŠ J. A. Komenského a malými priateľmi z knihy Little 

Friends od Susan Iannuzzi sa každú stredu a štvrtok usilovne učili anglický 

jazyk. Predškoláci si osvojili základné anglické slová rozdelené do desiatich 

tém. Ich usilovnosť a snaha bola odmenená a malí angličtinári dostali svoj 

prvý certifikát. Radosť bola o to väčšia, že im ho do slniečkovej škôlky 

prišli odovzdať žiaci štvrtého ročníka spolu s Amoskom. 

Ďakujeme prípravkárom z MŠ, že nás vítali s radosťou a aj pani 

učiteľkám MŠ za ich ochotu a výbornú spoluprácu počas vyučovania 

anglického jazyka. 
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Každoročný sviatok detí v Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej 

sme začali oslavovať tradične už 1. júna. 

V prvý júnový deň navštívili naši tretiaci krásnu jaskyňu Domica. Využili 

možnosť bezplatného vstupu a zažili krásny deň plný neopakovateľných 

chvíľ. 

V druhý júnový deň výdatne pršalo a  veľa zážitkov napršalo aj našim 

štvrtákom. Množstvo dažďových kvapiek, zablatené topánky, mokré 

šiltovky a hlavne veľa zábavy - taký bol ich výlet. Najprv obdivovali krásu 

Gombaseckej jaskyne, jej aj 2 metre dlhé sintrovité brká, hľadali známe 

postavy z rozprávok a vychutnali si jaskynnú tmu. Potom program svojho 

školského výletu doplnili o ukážky policajných cvičených psov, ukážky 

vojenskej techniky a nácvik sebaobrany. O najväčší zážitok sa postarali 

jaskyniari zo Speleo Rožňava a ich lanový traverz. Let vzduchom si 

vyskúšal takmer každý, a tak sa do tvárí našich detí už navždy zapísalo 

jedno neopísateľné dobrodružstvo. Naši štvrtáci pochopili, prečo sa 

Gombasecká jaskyňa nazýva rozprávková a že aj upršaný deň venovaný 

deťom môže byť plný radosti. 

 Oslavy Dňa detí pokračovali aj v sobotu 4. júna perfektným Športovým 

maratónom.  Aj v tento deň sme sa v Základnej škole J. A. Komenského v 

Revúcej venovali sviatku našich detí, ich rodičom a tiež športu. Všetci, 

ktorí do našej školy prišli, si skvele zašportovali. Súťažili a športovali všetci 

spolu - rodičia, deti aj učitelia. Zahrali si stolný tenis i vyskúšali naše 

kolobežky zo školskej garáže na prekážkovej dráhe nášho detského 

dopravného ihriska. Mnohí využili možnosť zahrať si florbal, bedminton 

 i frisbee a zastrieľať si na laserovej strelnici.  Veľkej pozornosti sa tešil 

volejbalový turnaj rodičov, žiakov i učiteľov. Ti najlepší si prevzali diplomy 

a medaily. Vyhrali všetci. Všetci, ktorí tento deň venovali športu. A záver 

patril vynikajúcemu gulášu, ktorý pripravili naši rodičia, pani Ing. Eva  
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Viestová s manželom. Ďakujeme všetkým sponzorom za podporu tohto 

prekrásneho dňa. Ďakujeme rodičom za skvelú a aktívnu účasť 

a ďakujeme zamestnancom školy za prípravu a skvelú organizáciu tohto 

výnimočného dňa. 

 Ako prebiehal Deň detí 6. júna v základnej škole? 

Dňa 6.6.2016 sa v areáli Základnej  školy J. A. Komenského v Revúcej 

uskutočnil Deň detí, ktorý pre 2. stupeň zorganizovala trieda 9. A s 

pomocou pani učiteliek Janky Koreňovej a Ľubky Profantovej. Deviataci 

pre svojich mladších spolužiakov pripravili deväť rôznych stanovíšť, na 

ktorých si žiaci zasúťažili od hodu čižmou cez futbal či bedminton až po 

hlavolam, na ktorom si deti ponamáhali mozgové závity. Na stanovišti, na 

ktorom sa hádzalo čižmou, vyhrala trieda 7.A, jej žiaci hodili spolu 72 

metrov. V bedmintone zvíťazili dievčatá z 8. B, tie dokázali medzi sebou 

odbiť košík 49-krát aj napriek silnejúcemu vetru. Ďalšie stanovište 

preverilo uvažovanie žiakov, žiaci museli prekonať určitú vzdialenosť a 

pritom použiť čo najmenej nôh. V tejto súťaži vyhrali žiaci 9. B, ktorí 

použili iba 2 nohy na prenesenie štyroch svojich spolužiakov. Na 

bonusovom stanovisku sa nachádzali žiačky 9. A triedy so svojimi psami a 

deťom predvádzali ukážky z oblasti kynológie. Myslím, že Deň detí sa nám 

vydaril a všetci boli spokojní. Pre žiakov 9. A to bola posledná aktivita 

v rámci akcií školy aj v rámci akcií žiackeho parlamentu. Najlepších čakali 

sladké odmeny, darčekové balíčky od nášho sponzora pána Mgr. Dávida 

Šestinu a od Rodičovského združenia pri ZŠ. 

 Žiaci 1. stupňa ZŠ J. A. Komenského prežili MDD rozprávkovo. Dňa 6.6. 

sme cestou z rozprávky do rozprávky sprevádzali svojich kamarátov MY - 

štvrtáci v rozprávkových kostýmoch.Šachovnica z Krajiny zázrakov  

privítala všetkých žiakov a svojimi tanečnými kreáciami otvorila vstupnú 

bránu do krajiny rozprávok. Rozprávkové postavy Dlhý, Široký, 

Bystrozraký, Čert a Kača, Harry Potter a jeho učeň, Ferdo Mravec, 

Červená čiapočka a vlk, Marfa a Ivan, princovia a princezné vítali  
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všetkých žiakov na určených stanovištiach a oboznámili ich ako sa dostať 

k tajnej indícii. Po získaní všetkých slov vyskladali vetu zo známej 

rozprávky a určili jej správny názov. V rozprávkove sa všetkým páčilo. 

Najviac sa darilo 3.B, 3.C a 1.A triede. Srdečne im blahoželáme a 

prajeme, aby sa aj tie úplne obyčajné dni premenili na rozprávkové. 

 Štvrtáci :)        Prežili sme krásne dni, dni plné radosti, pohody 

a zábavy. Veríme, že takéto budú aj všetky nasledujúce. 
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ĽAHKOATLETICKÁ OLYMPIÁDA ŽIAKOV V ZŠ J. A. KOMENSKÉHO 

Dňa 8. júna 2016 sa konala v ZŠ J. A. Komenského Školská 

ľahkoatletická olympiáda žiakov 2. stupňa v rámci Olympijských 

festivalov detí a mládeže Slovenska. 

Slávnostný nástup žiakov 

a zavesenie symbolickej zástavy 

počas olympijskej hymny 

zastrešilo aj nádherné počasie, 

ktoré nám prialo počas všetkých 

súťaží. Po otvorení olympiády 

a prednesení sľubov športovcov 

i rozhodcov sa žiaci rozišli na 

svoje stanovištia, na ktorých začali súťažiť. Za aplauzu a  skandovania 

svojich spolužiakov mohli súťažiaci predviesť svoje pohybové schopnosti, 

rýchlosť, vytrvalosť, silu 

a talent.                                                                                   

   Žiaci súťažili v štyroch kategóriách: mladšie žiačky a mladší žiaci, 

staršie žiačky a starší žiaci. Pretekalo sa v týchto atletických disciplínach: 

v behu na 60 m, behu na 600 m, 800 m, v hode kriketovou loptičkou 

a skoku do diaľky.     

Olympiáda sa uskutočnila za výbornej atmosféry, žiaci si navzájom držali 

palce, povzbudzovali sa, súťažili v rámci fair-play. Pri slávnostnom 

vyhodnotení boli najlepší traja športovci v každej kategóriii ocenení 

medailami a diplomami. Olympijský odkaz v rozvíjaní priateľských 

vzťahov, v spolupráci, v súťažení  a uznaní výkonov súpera bol 

naplnený.                                                                                  

         Na záver tejto krásnej športovej akcie sa všetci účastníci olympiády 

rozišli s presvedčením, že  o rok sa stretnú opäť a v plnom športovom 

nasadení.                                                                                   

Poďakovanie za prípravu a realizáciu olympiády patrí p. učiteľke Mgr. 

Márii Chrapánovej a p. učiteľovi PaedDr. Erikovi Švecovi. 
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AKADÉMIA 2016 
„Čo je dôležitejšie, ak chcem dosiahnuť úspech? Talent alebo pracovitosť?“ 

Žiaci Základnej školy J. A. Komenského sa učia, že talent a pracovitosť sa 

nedá rozdeliť. Veď aj bicykel musí mať obe kolesá, aby mohol fungovať a 

nik sa nepýta, ktoré z nich je dôležitejšie.  

9. júna 2016 sme na slávnostnej Akadémii ukázali, že pracovitosť 

a talent nám nechýba. Tanečným, speváckym i divadelným vystúpením 

sme predstavili našu svedomitú prácu. Pre nás je však najväčším 

úspechom vyčarenie úsmevu a radosti všetkých, ktorí nás prišli podporiť. 

Zo srdca vám Ďakujeme. Zároveň Ďakujeme celému pedagogickému zboru 

i vedeniu školy, že sa nám venuje, rozvíja náš talent a podporuje 

pracovitosť.  
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PEČAŤ PRVÉHO SLOVENSKÉHO GYMNÁZIA PRE NAŠICH 

VOLEJBALISTOV 

Volejbalové družstvo žiakov ZŠ J.  A. 

Komenského v Revúcej  v zložení Filip 

Vavrek,  Jakub Ovšonka, Filip Ovšonka,  

Matúš Ďuriška, Matej Lábaj, Lukáš Kriak 

a Erik Vaculčiak pravidelne trénuje už 

niekoľko rokov. V roku 2015 sa družstvo 

zúčastnilo okresného, regionálneho 

a krajského kola vo volejbale žiakov, pričom sa na prvých priečkach 

prebojovalo až na Majstrovstvá Slovenska v Liptovskom Mikuláši. Na MSR 

sa družstvo stretlo v základnej skupine s družstvami zo Strážskeho, 

Strečna a Malaciek. Po výhre  v skupine suverénne vyhrali chlapci aj 

 semifinále s družstvom z Púchova. Nakoniec naši chlapci našli 

premožiteľa až vo finále a to družstvo zo Svidníka. Ako príjemný bonus 

pri zisku 2. miesta na celoslovenskej úrovni bol kapitán nášho družstva 

 Filip Vavrek vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja. 

Veľké poďakovanie za úspešnú prípravu patrí  trénerom Petrovi 

Bolačekovi, Erikovi Švecovi, Karolovi Húšťovi a Marošovi Kumimu, za 

vytvorenie podmienok na tréning vedeniu základnej školy  a rodičom, 

ktorí chlapcov k volejbalu priviedli  a neustále ich podporujú. 

V roku 2016  družstvo v upravenom zložení: Filip Vavrek, Filip Ovšonka, 

Jakub Ovšonka, Matúš Ďuriška, Matej Lábaj, Kristián Barnák, Michal Holý 

a Jakub Barták s prehľadom znovu zvíťazilo na obvodnej, regionálnej 

i krajskej súťaži a  postúpilo na Majstrovstvá Slovenska Kalokagatia 2016 

v Trnave. Rovnako sa im darilo v MidiCool Volejbale, v ktorom  práve 

dnes chlapci v Bratislave bojujú o titul majstrov Slovenska. Držíme im 

palce. 

Vedenie základnej školy ďakuje všetkým oceneným, že šíria dobré meno 

nášho mesta, za ich ohromný vzťah k športu - k volejbalu.  
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VOLEJBALISTI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO STRIEBORNÍ NA 

MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH 

ŠKÔL 

 

Volejbalistom sa podarilo pre našu školu 

získať ďalší cenný kov . Po hladkom 

víťazstve na regionálnom a krajskom kole 

postúpili na celoslovenské kolo - 

Kalokagatiu 2016 – medzinárodnú 

olympiádu mládeže v Trnave. 

 Družstvo hralo v zložení Filip Vavrek – kapitán, Filip Ovšonka, Matúš 

Ďuriška, Matej Lábaj, Jakub Ovšonka, Michael Holý, Kristián Barnák, 

Jakub Barták. 

Turnaj sa začal 23.6.2016 v hale SOŠ elektronickej v Trnave. Predstavilo 

sa 8 družstiev a to: Revúca, Strážske, Svidník, Levice, Žilina, Malacky, 

Senec a Púchov. V základnej skupine sa chlapci stretli so Strážskym, 

Púchovom a Malackami. Po troch výhrach 2:0 na sety postúpili do 

semifinále z prvého miesta v skupine. Na druhý deň sa stretli s chlapcami 

zo Žiliny a po výhre 2:0 sa dostali do finále. 

Vo finále sa stretli s tímom zo Svidníka. Za úžasného povzbudzovania 

spolužiakov z Revúcej, ktorí ich prišli pozrieť až do Trnavy, hrali celý 

 prvý set s náskokom, avšak v koncovke finálového zápasu sa prejavili 

väčšie herné skúsenosti Svidníčanov.Napokon naši chlapci obhájili 

minuloročnú striebornú medailu. 

Sme na nich veľmi hrdí a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy, mesta 

a regiónu. Ďakujeme tiež trénerom – Petrovi Bolačekovi, Erikovi Švecovi, 

Marošovi Kumimu a Karolovi Húšťovi, ktorí sa chlapcom venovali v škole 

aj mimo školy a vedeniu školy za podporu. 
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Ďakujeme aj sponzorom, ktorí finančnými aj vecnými darmi prispeli 

našim chlapcom na nákup jednotného bolečenia, pitný režim a 

rehabilitáciu : 

Firma Mamut, Revnet Reúca, Herman Revúca, Expres Servis - Holý 

Dušan, Forrest - p. Kožuch, Jahoda s.r.o. Lubeník, Petráš Miroslav - 

osobná a nákladná autodoprava, Ing. Lopušeková, MK - Tour Krštieň 

Miroslav, Autoškola Kuchta, Mgr. Kovaľová Zuzana, Slovenský RYBÁR. 

Úspechy volejbalistov : 

2014/15 

Majstri BB kraja vo volejbale žiakov 

Majstri BB kraja v MidiCool volejbale žiakov ( štvorkový volejbal) 

2. miesto na M SR vo volejbale žiakov 

2015/16 

Majstri BB kraja vo volejbale žiakov 

Majstri BB kraja v MidiCool volejbale žiakov ( štvorkový volejbal) 

2. miesto na M SR vo volejbale žiakov 

3. miesto na M SR v Midicool volejbale žiakov 
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DEVIATACKY STROMČEK VĎAKY 
 

Tak, ako každý rok, deviataci opúšťajú 

svoju základnú školu so smútkom v 

očiach. My, žiaci 9.A, sme neostali 

pozadu a naše slzy by stačili naplniť 

potôčik. 

          Každý rok po sebe deviataci niečo 

zanechajú. Spomienky veselé, smutné, dobré, aj tie nepríjemnejšie. My 

sme sa rozhodli okrem spomienok zanechať nádherný stromček, ktorý 

v areáli školy bude kvitnúť tak, ako sme my kvitli počas nádherne 

prežitých deviatich rokov na tejto škole. 

 

 

        Stromček, ktorý sme my, žiaci 

9.A, zasadili v školskom átriu spolu 

s triednou pani učiteľkou Ľubkou 

Profantovou teraz ešte nekvitne. 

Preto sme ho vyzdobili ďakovnými 

srdiečkami, v ktorých boli mená 

všetkých učiteľov, ktorí nás učili a ku 

ktorým sa budú vracať naše 

spomienky.  Dúfame, že aj náš darček 

Vám vždy pripomenie žiakov, ktorí 

Vás majú a budú mať radi. 
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NAJVYŠŠIE OCENENIA ŠKOLY 

Počas slávnostného ukončenie školského roku 2015/2016 boli tak, ako 

každý rok, udelené najvyššie ocenenia Základnej školy J. A. Komenského. 

V tomto roku patria nasledovným žiakom : 

Cena riaditeľa školy za školský rok 

2015/2016 : Lenka Trajteľová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena absolventa školy za školský rok 2015/2016 : Filip Vavrek, Matej 

Lábaj, Viktória Zatrochová, Marek Bomba, Vladimír Bugár 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

 

Cena reprezentanta školy za rok 2015/2016 : 

Filip Vavrek, Kristián Barnák, Matej Lábaj, Filip a Jakub 

Ovšonkovci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blahoželáme 
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SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2015/2016 

 

Za prítomnosti pani primátorky 

nášho mesta MVDr. Evy Cireňovej 

sme 30.6.2016 ukončili školský 

rok 2015/2016. 

Najskôr o 9.30 hod. sme sa v 

priestoroch nášho športovo - oddychového centra na ploche detského 

dopravného ihriska rozlúčili s našimi najmenšími žiakmi 1. až 4. ročníka . 

Bol to výnimočný deň pre všetkých. Avšak hlavne pre žiakov 1. ročníka. 

Majú za sebou prvý rok školskej dochádzky, počas ktorého zvládli prvé 

čiary, prvé písmená , slová, prvé vety, ale aj prvé príklady, aj prvé 

anglické slová. Našli si priateľov i kamarátov. Bol to dôležitý deň, aj pre 

našich štvrtákov, ktorí sa lúčili s prvým stupňom a stávajú sa už veľkými 

žiakmi našej školy. 

Najlepší si z rúk pani primátorky prevzali ocenenia a ceny za vzorný 

prospech, vzornú dochádzku, vynikajúcu reprezentáciu školy, zber papiera 

a za mnoho ďaľších skvelých úspechov. 

Ďakujeme a prajeme všetkým príjemné prežitie letných krásnych dní. 
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LÚČILI SA NAŠI ABSOLVENTI 

 

Slávnostné ukončenie školského roku 

2015/2016 pokračovalo o 10.30 hod. 

rozlúčkou so žiakmi druhého stupňa. 

Najväčší priestor počas rozlúčky patril 

našim absolventom - žiakom 9. ročníka. 

Po prekrásnych deviatich rokoch v našej 

základnej škole prišiel čas sa rozlúčiť. Končila perfektná skupina 

deviatakov - milých, šikovných a úspešných. Počas štúdia na našej škole 

dokazovali, že sú veľmi šikovnými a dobrými žiakmi. Prajeme im z celého 

srdca, aby sa im na stredných školách darilo aspoň tak dobre,  ako u nás 

a dvere do našej školy budú pre nich stále otvorené. 

Samozrejme, že rozlúčka pred prázdninami patrila aj žiakom 5. až 8. 

ročníka. Za vzorné správanie, dochádzku, prospech a za celý rad úspechov 

pri reprezentácii školy a nášho mesta si mnohí odniesli zaslúženú odmenu. 

Teraz ich už čaká len sladké nič nerobenie a návrat do školy až 5. 

septembra 2016. 
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POĎAKOVANIE 

Vedenie Základnej školy J. A. Komenského ďakuje 

všetkým rodičom za aktívnu pomoc a podporu školy v 

školskom roku 2015/2016. Ďakuje všetkým priateľom 

školy, sponzorom školy, vedeniu mesta Revúca, 

poslancom mestského zastupiteľstva 

za podporu a pomoc Základnej škole J. A. Komenského. 

Ďakuje tiež zamestnancom školy za ich obetavú prácu 

počas celého školského roku a tiež žiakom školy za ich 

vzornú dochádzku, správanie, vynikajúce študijné 

výsledky a úspešnú reprezentáciu školy a nášho mesta. 

Prajeme všetkým príjemné prežitie leta a úspešný 

návrat do školy 5. septembra 2016. 

ZŠ 
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