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HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ ŠKOLY

Škola bola odovzdaná do užívania 30. 12. 1979. Slávnostné otvorenie školy sa uskutočnilo 1. 9. 1980.    Vo  funkcii  riaditeľa   školy    
sa    vystriedali   Daniel Maukš, Ján Galovič, Rudolf Repák a Ivan Smerek. Súčasným riaditeľom školy je Mgr. Emil Valko.

Počas     tridsaťročnej  existencie školy sa o výchovu a vzdelanie viac ako 2500  žiakov staralo 85  pedagogických   pracovníkov,  22    
prevádzkových     a    14      pracovníčok ŠJ.     Vďaka  pedagogickému  majstrovstvu   našich bývalých i súčasných pedagógov naši 
bývalí  žiaci   pracujú   na významných    postoch,    sú uznávanými odborníkmi vo svojich profesiách.  Škole od jej vzniku pomáhalo a 
v súčasnosti  významne   pomáha     Rodičovské združenie a sponzori školy. Škola počas svojej histórie udržiava družobné styky so školou 
v Litovli  v ČR  a  v súčasnosti buduje družobné styky so školou v Kazinbarczike v MR. O  histórii najlepšej školy v regióne by sa dalo 
napísať ešte oveľa  viac,  ale  najlepšou vizitkou práce pedagógov školy sú žiaci, ktorých škola  vychovala.   Od roku 2000 sa píše nová 
história školy. Škola sa  zapojila  do  celého  radu  významných projektov regionálneho , celoslovenského i   medzinárodného   význa-
mu. Vďaka realizovaným projektov , vo veľkej miere z európskych peňazí sa škola stala školou modernou , školou 21. storočia , v ktorej 
nájde   uplatnenie každé dieťa . Škola nadviazala partnerské vzťahy aj so školou v Poľsku v Ledzinách , spoločne s ktorou realizuje celý 
rad projektov. Od roku    2001 sa škola hrdí čestným názvom Základná škola J. A. Komenského Revúca. 
Významným medzníkom v histórii školy sa stal rok 2009 , keď sa v   rámci   projektu Infraštruktúry vzdelávania , financovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja , štátneho rozpočtu a z prostriedkov mesta Revúca začala a v máji 2010 ukončila rozsiahla 
rekonštrukcia. Celková výška investície predstavuje cca 1 mil.. 

V rámci rekonštrukcie sa podarilo zrealizovať:
* kompletné zastrešenie hlavnej budovy školy
* kompletné zateplenie fasády školy a strešného plášťa
* výmenu okien a dvier
* rekonštrukciu vykurovacieho systému
* výmenu podláh v celej budove
* výmenu školského nábytku
* rozšírenie IKT vybavenia školy
* bezberiérové riešenie budovy - bezbariérové vstupy do budovy , na poschodie , do miestností, bezbariérové hygienické 
zariadenia
* rekonštrukciu oplotenia areálu školy

Vďaka rekonštrukcii sa naša základná škola stala najmodernejšou školou v meste a jedinou kompletne bezbariérovou školou v 
našom regióne a tak prístupnou aj pre hendikepovaných ľudí a umožnenie im vzdelávania sa.
V rámci prebiehajúcej reformy vzdelávania zaviedla naša škola vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy od 1. 
ročníka. Od 5. ročníka sme zaviedli niekoľko voliteľných predmetov a to : mediálnu výchovu, regionálnu výchovu, výtvarné 
spracovanie materiálu, tvorbu životného prostredia. Posilnili sme vyučovanie prvého a od 6. ročníka aj druhého cudzieho 
jazyka. Svoje miesto má v 8. a 9. ročníku predmet Podnikanie v cestovnom ruchu.
Nemalú pozornosť  venuje vedenie školy vzdelávaniu svojich pedagógov. V minulých rokoch naši pedagógovia ukončili rozši-
rujúce štúdium anglického jazyka a informatiky.
Škola  disponuje 4 učebňami IKT, multimediálnou učebňou, kovo-drevo dieľňou, cvičnou kuchynkou, študijno-poradenským 
centrom, interaktívnou učebňou, 2 učebňami cudzích jazykov, multimediálnou knižnicou, vlastnou školskou jedálňou, telo-
cvičňou a rozsiahlym športovým areálom vrátane školskej posilňovne.

Do ďalších rokov si naša škola stanovila niekoľko nasledovných cieľov:
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* skvalitniť  vyučovanie prvého aj druhého cudzieho jazyka
* posilniť vyučovanie informatickej výchovy a informatiky
* venovať pozornosť mediálnej výchove
* udržať vyučovanie predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu
* posilniť vyučovanie výtvarnej výchovy a telesnej výchovy
* zabezpečovať neustále zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov.
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Mohlo by sa vám zdať, že je to len žart, ale keby ste boli na školskom 
dvore Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej, zistili by ste, že 
nežartujeme a nechceme Vás nachytať, pretože je to skutočne tak. 
Milo by Vás prekvapili chlapci a dievčatá, ktorí opustili svoju mater-
skú školu a za podpory svojich rodičov nasmerovali svoje kroky, aj 
keď plné zvláštnych pocitov, prvýkrát tam, kde nájdu svojich nových 
kamarátov, naučia sa, ako vyhrať boj s písmenkami a číslicami, aby 
sa ten boj mohol vo vyšších ročníkoch zmeniť na hru, ktorá sa neskôr 
presunie na strednú školu, ktorú si ako po iné roky budú aj tento rok 
vyberať naši deviataci. Nechceme však vás a našich žiakov zbytočne 
zaplaviť informáciami z prvého školského dňa, lebo tie by podobali len 
opisom z hrubých románov, a preto len jednoducho, ale o to srdeč-
nejšie by sme chceli všetkým našim žiakom zapriať krásny školský rok 
2013/2014, veľa šťastia a úspechov, no najmä veľa, veľa úsmevov na ich 
tvárach.

Hurá, ide sa ... Pýtate sa kam? No predsa do školy!

ZAČALI SME NOVý ŠKOLSKý ROK 2013/2014
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ORGANIZÁCIA ŠKOLSKéHO ROKA 

2013/2014

Školský rok sa začal 1. septembra 2013.

Školské vyučovanie sa začalo 3. septembra 
2013.

Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu sa začalo 
4. septembra 2013.

Vyučovanie v prvom polroku sa skončilo 31. 
januára 2014.

Vyučovanie v druhom polroku sa začalo 04. 
februára 2014.

Vyučovanie v druhom polroku sa skončilo 27. 
júna 2014.

Školský rok sa skončil 27. júna 2014.

Prázdniny
Jesenné prázdniny 30. 10. 2013 - 01. 11. 2013

Vianočné prázdniny 23. 12. 2013 - 07. 01. 2014

Polročné prázdniny 03. 02. 2014

Jarné prázdniny 17. 02. 2014 - 21. 02. 2014

Veľkonočné prázdniny 17. 04. 2014 – 22. 04. 2014

Letné prázdniny 30. 06. 2014 - 29. 08. 2014
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uČITEĽSKý ZBOR
Mgr. Ľubica Bižová  - učiteľ - učitelia I. stupeň ZŠ

Mgr. Dáša Ďurčová - mzdárka - Ekonomické oddelenie

Monika Eštvančíková - vychovávateľ - Školský klub detí

Mgr. Marianna Frohlichová - učiteľ - Školský klub detí

Zdena Ganajová - účtovníčka - Ekonomické oddelenie

Eva Gembická - školníčka - Prevádzkové oddelenie

PhDr. Alena Guliariková - učiteľ - učitelia II. stupeň ZŠ

PaedDr. Ľubomíra Hláveková - učiteľ - učitelia II. stupeň ZŠ

Mgr. Jozef Joachím - učiteľ - učitelia II. stupeň ZŠ

Mgr. Anna Joachímová - učiteľ - učitelia I. stupeň ZŠ

Mgr. Zuzana Klimeková - vychovávateľ - Školský klub detí

Mgr. Jana Koreňová - učiteľ - učitelia II. stupeň ZŠ

Mgr. Zuzana Kovaľová - učiteľ - učitelia II. stupeň ZŠ

Mgr. Erika Krbavcova - učiteľ - učitelia II. stupeň ZŠ

Mgr. Lucia Medvecová - učiteľ - učitelia I. stupeň ZŠ

Mgr. Ladislav Mikuš - učiteľ - učitelia I. stupeň ZŠ

Mgr. Eva Molentová - učiteľ - učitelia I. stupeň ZŠ

Ing. Renáta Pavlikovská - učiteľ - učitelia II. stupeň ZŠ

Mgr. Ivan Pipasík - učiteľ - učitelia II. stupeň ZŠ

Mgr. Katarína Potocká - učiteľ - učitelia I. stupeň ZŠ

RNDr. Ľubica Profantová - učiteľ - učitelia II. stupeň ZŠ

Mgr. Janka Rošková - učiteľ - učitelia II. stupeň ZŠ

Mgr. Adriana Ružiaková - učiteľ - Zástupca riaditeľa

Ing Gabriela Simanová - učiteľka 2.stupeň - učitelia II. stupeň ZŠ

Mgr. Viera Suchá - učiteľ - učitelia II. stupeň ZŠ

Mgr. Zuzana Šepíková - učiteľ - učitelia II. stupeň ZŠ

Mgr. Erik Švec - učiteľ - učitelia II. stupeň ZŠ

Mgr. Renáta uličná - učiteľ - učitelia II. stupeň ZŠ

Mgr. Katarína Valašteková - učiteľ - učitelia I. stupeň ZŠ

Mgr. Emil Valko - učiteľ - Riaditeľ školy

Mgr. Jana Vavreková - učiteľ - Zástupca riaditeľa

Mgr. Beáta Zacharová - učiteľ - učitelia I. stupeň ZŠ

Lýdia Zenková - vychovávateľ - Školský klub detí
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V PRVOM POLROKu ŠKOLSKéHO ROKu 2013/2014 
BOLI REALIZOVANé NASLEDOVNé AKCIE :

KRÚžKY V ŠKOLSKOM ROKu 2013/14:

Aktivity organizované školou: Aktivity do ktorých sa škola zapojila: 
Deň otvorených dverí Projekt Comenius
Pasovanie prvákov Deň počítačovej bezpečnosti
4. Deň rodičov a detí živá červená stužka
Jesenná ikebana Organizované výtvarné súťaže
Najkrajšia tekvica Hovorme o jedle
Týždeň zdravia Týždeň boja proti drogám
Prváci v knižnici Vianočná burza darčekov- vianočné trhy
Deň počítačovej bezpečnosti Európsky deň rodičov
Deň otvorených dverí Policajt môj kamarát
Ples strašidiel Environmentálne aktivity
Aranžovanie ikeban Záložka do knihy spája školy
Súťaž o SuPERTRIEDu Zlatá podkova, Zlaté pero, Zlatý vlas
Veľtrh študijných odborov Balónový sprievod – boj proti drogám
Florbalový turnaj Bezpečne na internete
MŠ na návšteve v ZŠ a mnoho iných zaujímavých podujatí
Zlatá podkova, Zlaté pero, Zlatý vlas 
EKO burza
Vianočná akadémia 
a mnoho iných zaujímavých podujatí 

1. Joachím Florball - 2. stupeň
2. Valašteková Tenisový
3. Švec Futbal
4. Simanová Angličtina hrou
5. Chrapánová Športové hry
6. Joachímová Florball - 1. stupeň
7. Ďurčová Internetový  
8. Kovaľová/Suchá Comenius
9. Koreňová Origami
10. Mikuš Internetový  
11. Bižová Tanečný
12. Rošková Šikovné ruky
13. Guliariková Dejepisný
14. Profantová Matematický
15. Suchá Divadelný
16. Suchá Magic 7 - školský časopis
17. uličná Malí kuchtíci 2.- 3. ročník
18. uličná Malí kuchtíci 4.- 5. ročník
19. Medvecová Mladí priatelia prírody a poľovníctva 3.- 6. r.
20. Guliariková Slovenčina pre deviatakov
21. uličná Malí kuchtíci 3. 4 ročník

Škola prezentuje svoje aktivity a svoj život aj prostredníctvom hlásení v mestskom rozhlase, na webovej stránke mesta www.revuca.sk, na 
webe www.revuca24.sk, v miestnych novinách , v školských novinách MAGIC 7 , v školskom rozhlase  a vo vysielaní školskej televízie.
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žIACI 
NAŠEJ 
ŠKOLY

2013/2014
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Triedna učiteľka: Mgr. Lucia Medvecová

Alexa Ján, Durjančíková Daniela, Fumero-Diaz Ariana, Galovič Tomáš, Hižnayová Alexandra, Hude-
cová Michaela, Chalupka Daniel, Ivan Dušan, Javorčík Jakub, Juhásová Simona, Kuchta Martin, Levic-
ký peter, Mikolajová Monika, Mužík lukáš, poliak ján, Rus Michal, Spišák Matej, Súkeníková Sofia, 
Tóthová Boglárka, Tóthová Klaudia, uhľár Jakub

1.A
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Triedna učiteľka : Mgr. Anna Joachímová
Ema Adamová ,  Kristián Anderko,  Andrea Anderková  Ivana Belánová ,  Marek Dorčák,   Leonard 
Erik Gombár,  Martina Halušková,  Alexandra Hamarová,   Petra Jankóšiková   Bianka Janovová  , 
Lukáš Kilik,   Adam Kotlarčík,   Tomáš Kudlák,   Dávid Kvetko,   Petra Laciaková,   Patrik Lipták   Ale-
xandra Melichová , Martina Pervanová,   Boris Puška,   Diana Vaššová

1.B
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Triedny učiteľ: Mgr. Ladislav Mikuš

Michal Anderko, Alexandra, Manuela Fryčová, Sabina DanišováAdrián Farkaš, Martin Holmok, Se-
bastián Chovan,  Michal Ikri, Richard Laco, Miriam Micskiová, Timea  Micskiová, Federika Alexandra 
Repáková, Barbora Reviľáková,  Daniel Rubáš, Roland Ružáni, Adam Slosiar,  Ivana Stubnerová, David 
Szilardi

1.C
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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, Ma-
túš Pavel Šepík, Alexandra Štempelová, Jakub Šturmankin, Nina Natália Vavreková, Sofia Zatrochová

2.A
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Triedna učiteľka: Mgr. Eva Molentová

Jazmína Beráčová, Ružena Boldiová, Daniela Ďurišková, Tamara Gomoryová, Mário Ikri,  Marek Ke-
keňák, 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

2.B
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Triedna učiteľka: Mgr. Adriana Ružiaková

Eliška Danišová, Valentýn Gildein, Vanessa Chomčová, Rami Jadallah, Stela Károlyová, Kristína Ke-
derová, Alexandra Kičová, Natália Klimová, Martina Máliková, Alexandra Mešková, Ema Stanková, 
Patrik Šofranko, Lukáš Tamáš, Aleš Zubák, Iveta Boldiová

2.C
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Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Valašteková

Erik Anderko, Oľga Anderková, Tomáš Belán, Róbert Biž, Tomáš Bútora, Milan Čipka, Zdenka Dacho-
vá, 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

3.A
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Triedna učiteľka: PhDr. Alena Guliariková

Nikola Brindzáková,   Milan Bukóci,   Dávid Eštvánčik,   Annamária Fumero-Diaz,   Eva Candela-
ria Fumero-Diaz,    Dávid Giertli,   Matej Herich,   Rudolf Humeník,   Nina Kováčová,    Martin Kr-
náč,   Martina Ničová,   Lukáš Szepesi,   Matej Vrbjar,   Veronika Vrbjarová,   Daniela Ďurove,   San-
dra Pustajová,   Klaudia Bakalová,   Viera Dujničová

3.B
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Triedna učiteľka: Mgr. Beáta Zacharová

Simona Balagová ,  Jakub Brindzák,   Július Ferko,    Marek Gomori,   Daniel Ház,   Daniela Jesená-
ková,   Matúš Juríček,   ,   Lívia Kršňáková,   Matej Meško,    Marcela Pintérová,   Rebeka Rojáko-
vá,   Milan Smolko,   Gabriel Súkeník,    Jozef Súkeník,   Samuel Čellár

3.C
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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 Balogo-
vá, Ella Boszorméniová, Matej Javorčík, Marek Medvec, David Škorňa, Peter Viest, Simona Vrbjarová, 
Petra Trebunová, Tibor Čapó

4.A
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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, La-
dislav 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,

4.B
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Triedna učiteľka: Mgr. Jana Koreňová

Zdenko Anderko, Andrea Anderková, Nikola Anderková, Ludovít Antal, Pavlína Derdáková, Diana 
Dorčáková, Michaela Erdélyiová, Diana Huťanová, Sebastián Kováč, Vladimír Kruc, Matej Paľaš, 
Matej Paluš, Peter Pipasík Ján Puška, René Putera,Sára Ružániová, Alena Simanová, Vanessa Širillová, 
Dávid Šofranko, Anna tecáková, Nikola uhľárová, Marek Vavrek, Pavol Hoza
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Triedna učiteľka: Mgr. Renáta uličná

Sergej Anderko, Adam Benedikty, Jakub Berzéty, Ján Boldiš, Adrián Bomba, Diana Halušková, Kristína 
Hrbálová, Kristína Kilíková,  Kristína Kiselová, Miroslav Kočiš, Jakub Kožuch, Roman Krokavec, Nikola 
Kubusová, Natália Máliková, Nikola Máliková, Lenka Sisiková, Dušan Stanko, Nina Vrancová, Kristína 
Škvarková

5.B
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Triedny učiteľ:  Mgr. Jozef Joachím

Anna Mária Anderková, Lea Bagácsová, Roland Gildein, Anna Gomoryová, Natália Chomčová, Sára 
Krštieňová, Dávid Kováč, Soňa Laciaková, Viktória Naďová, Martin Rapák, Nikola Samková, Jakub 
Silvenský, Timea Sokolová, Filip Špak, Dominik Caletka, Samuel Šuhaj, Miroslav Boldi

5.C



23

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

6.A
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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

6.B
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Triedna učiteľka: RNDr. Ľubica Profantová

Júlia Andrášiková, Janka Brdárska, Anna Fujdiarová, Janka Gaálová, Natália Hyžnayová, Dana Hla-
činová, 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

7.A
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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 Ovšon-
ka, Jakub Ovšonka, Michaela Bubášová, Štefan Šotek

7.B
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Triedna učiteľka: Mgr. Mária Chrapánová

Nikola Alexová, Adam Balciar, Michal Bukoci, Kristína Čajková, Július Číž, Jakub Daniš, Alexandra 
Jánová, Paula Kmecová, Simona Máziková, Júlia Molentová, Andrea uličná, Barbora Smereková, Erik 
Straka, Dávid Širilla, Erik Vaculčiak , Paulína Valíková

8.A
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Triedna učiteľka: Mgr. Viera Suchá

Róbert Anderko, Lucia Babášová, Ján Barnák, Patrícia Bobková, Mária Klimová, Viktória Ďurišková, 
Andrej Fečkanin, Martin Fedor, Maroš Ferko, Kristína Kovaľová, Lukáš Kriak, Natália Ševčíková, Erik 
Šoltýs, Natália Šramková, Dominika Vrtišová

8.B
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Triedna učiteľka : PaedDr.Ľubomíra Hláveková

Marián Andrášik, Jana Antalová, Radoslav Badín, Marek Bajús, Karin Bakalová, Lucia Balagová, Jozef 
Bodor, Sebastián Bukoci, Lukrécia Čechová, Filip Číž, Jakub Daniš, Zuzana Derdáková, Ľuboš Ďuriška, 
Alexandra Fulopová, Andrea Gulkášová, Stanislav Kočiš, patrícia kriaková, Michaela kulíková, Lukáš 
Mojžiš, Alexandra Novysedláková, Dominika ovšonková, Veronika poprocká, Ivana profantová, Niko-
las Schultz, Roberta Simanová, Patrik Škorňa, Rastislav Škorňa, Marek Šmidt, lenka Tecáková, Slávka 
Vrbjarová, Branislav Zubák 

9.A
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Nie len vzdelávať ale i vychovávať je poslaním dnešnej školy. 
A možno, že niekedy je ešte viac potrebnejšie vychovávať.

BEZPEČNOSŤ AKO JEDNA Z NAŠICH PRIORÍT

Preto sme sa aj my, na ZŠ J. A. Komenského v Revúcej, roz-
hodli, stráviť jedno  dopoludnie vychovávaním. Zistili sme 
totiž, že pri náročných situáciách je mnohokrát dôležitejšie, 
ako sa zachovám. Nebolo to ľahké, ale hra je hra. A tak sme 
si 9. septembra 2013 zapožičali areál Detského dopravného 
ihriska v Revúcej. Didaktická hra, ktorú sme sa hrali, bola 
zameraná na zvládnutie nebezpečných situácií vznikajúcich 
pri rôznych ekologických haváriách či katastrofách. Bojovali 
sme s prívalovou vodou, stavali sme hrádzu, prechádzali 
územím lesného požiaru a naučili sme sa, čo to znamená 
evakuácia a ako obviazať ruku kamarátovi. Nakoniec sme si 
síce povedali, že by bolo lepšie  keby sme naše nadobud-
nuté vedomosti a modely správania radšej nemuseli použiť. 
No pripravení musíme byť stále. Nikdy totiž nevieme, čo sa 
môže stať.
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ÚČELOVé CVIČENIE NA ZŠ J. A. KOMENSKéHO

Dňa 16.9.2013 sa žiaci 2. stupňa ZŠ Komenského zúčastnili 
účelového cvičenia v prírode. 

Pre  žiakov boli pripravené nielen pohybové , ale aj vedomostné úlohy, ktoré museli zvládnuť. Jednotlivé úlohy pozostávali z 
vedomostí o ochrane prírody, prvej pomoci  ale aj zo zručnosti orientácie s buzolou. Posledná úloha bola pohybová, kde žiaci 
museli prekonať dráhu štafetovým spôsobom na čas. Za jednotlivé úlohy boli prideľované body a trieda s najväčším počtom 
bodov zvíťazila. Najviac bodov získali a prvé miesto si rozdelili triedy 5.A a 7.A.    
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A TAKTO PLYNuL ROK...



33

ZASADAL ŠKOLSKý PARLAMENT

Zvolení zástupcovia tried do Školského parlamentu sa stretli 23. 9. 2013 na prvom zasadnutí, 
na ktorom zložili slávnostný sľub a tiež si zvolili členov výboru.

Školský parlament bude v školskom roku 2013/2014 pracovať v tomto zložení:
Hudecová, Viest /4.A/ , Sekéliová, Gluknerová /4.B/, Ružániová, Derdáková /5.A/, Kiselová, Kubusová /5.A/, Hricovíni, Kováč 
/5.C/, uličná /6.A/, Barták, Smolková /6.B/, Sokol, Vavrek /7.A/, Rubášová, Hogerová /7.B/, Molentová, uličná /8.A/, Ševčíková, 
Bobková /8.B/, Škorňa, Balagová, Gulkášová /9,.A/.

Členovia výboru:
Predseda žiackeho parlamentu: Filip Vavrek /8 hlasov/
Podpredseda žiackeho parlamentu: Andrea uličná /5 hlasov/
Zapisovateľ: Peter Viest /10 hlasov/
Referent pre prospech a správanie: Michaela Rubášová /10/, Sára Ružániová /6/
Vedúci športových podujatí: Veronika Smolková /6/, Jakub Barták /7/
Vedúca kultúrnych podujatí: Júlia Molentová / 16/ 
 
Na zasadnutí bol prerokovaný a schválený plán práce na nasledujúce obdobie.

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.
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ZÚČASTNILI SME SA XIV . ROČNÍKA 
JAZDY SVÄTéHO HuBERTA

Tejto významnej mestskej udalosti sa zúčastnili aj žiaci a učitelia našej školy...
  

Dňa 28.septembra 2013 sa uskutočnil  XIV . ročníka Jazdy sväté-
ho Huberta tento rok spojený s 1. Jesennými  slávnosťami  po-
ľovníkov, rybárov a včelárov a 20. výročia založenia Mestských 
lesov Revúca s.r.o.,. Tejto významnej mestskej udalosti sa zú-
častnili aj žiaci a učitelia našej školy. V rámci celodenných aktivít 
svojou šikovnosťou zaujali naše deti. Nestratili sa ich vyzdobené 
tekvice , jesenné ikebany. Svojim spevom žiaci IV. ročníka pod 
vedením p. učiteľa Mgr. Ladislava Mikuša zaujali všetkých,  ktorí 
vydržali až do 14.00 hod. . V tom čase svojimi maskami potešili 
účastníkov osláv hlavne žiaci našej školy. Poďakovanie patrí 
všetkým učiteľom a rodičom , ktorí prispeli k dôstojnej repre-

zentácii našej školy počas týchto  osláv .

Okrem účasti sme aj bodovali. Vyhrala naša maska, náš psík, 
naša tekvica i  náš drevorubač. 

Blahoželáme.



35

BEZPEČNE NA CESTE...

Semafor, semafor, na ceste to nie je fór.... 

Veru, deti musia dnes dávať veľký pozor, keď idú ráno do školy, alebo poludní z ŠKD domov.
Na cestách je príliš veľa áut a deti sú najohrozenejší účastníci premávky.
Preto každý rokv septembri organizujeme v ŠKD akciu „Bezpečný klub“. Deťom prišiel o správaní sa 
na ceste porozprávať ujo policajt. 
uniforma vzbudzuje predsa len väčší rešpekt, takže deti pozorne počúvali a odpovedali na otázky, 
ktoré im dával pán Belica. určite si ako chodci, alebo cyklisti na ceste spomenú,čo im ujo policajt 
hovoril o správaní v premávke.
Takýmito besedami chceme prispieť k tomu, aby sme čo najmenej počúvali o zraneniach detí  na 
našich cestách.
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ČAKÁME PARTNEROV Z POĽSKA

NÁVŠTEVA PARTNEROV Z LEDZÍN SA ZAČALA

Projekt Comenius začína.
  

Dňa 4.10.2013 v poobedňajších hodinách čakáme príchod našich pratnerov, resp. už priateľov z poľských Ledzín. Týmto dňom začína 
10 - dňový pobyt našich priateľov u  nás v našej škole a našom meste. Čaká ich bohatý program. ubytovanie v rodinách, príprava spo-
ločného multimediálneho projektu, ktorý vyvrcholý spoločnou akadémiou v piatok 11.10. . Samozrejmosťou budú návštevy okolitého 
regionu, ako aj návšteva Vlkolínca, Šumiaca i Kokavy nad Rimavicou. Bohatý program začína však už v sobotu 5.10. kedy sa predstaví 
región Ledzín na našom už IV. Dni detí a rodičov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na príprave tejto návštevy, ale 
hlavne koordinátorke projektu p. uč. Mgr. Vierke Suchej. Dúfame , že počasie sa vydarí a všetko naplánované sa podarí zrealizovať, 
ako aj pripraviť našu návštevu v Ledzinách v roku 2014. už teraz sa tešíme.

Očakávaná chvíľa nastala. Dňa 4.10.2013 po obede priatelia z poľských Ledzín dorazili.
  

Po vrelom privítaní, chutnom obede a krátkom kurze poľštiny a slovenčiny sa naši poľskí priatelia rozbehli do slovenských rodín. 
Program pokračoval prezentáciou poľskej školy na IV. Dni detí a rodičov. Aj napriek voľnému nedelnému času, nácvik spoločného hu-
dobného programu pokračoval. V pondelok nás čakajú spoločné slovensko-poľské vyučovacie hodiny, znovu nácvik programu a večerná 
diskotéka. Bohatý program samozrejme pokračuje aj v nasledujúcich dňoch.
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IV. DEŇ RODIČOV A DETÍ SA VYDARIL
Začiatok októbra už tradične patrí v ZŠ J. A. Komenského peknej akcii pre deti a rodičov pod 
názvom Deň rodičov a detí, ktorá sa tento rok konala už po štvrtýkrát...

Sme veľmi radi, že sa také množstvo rodín  roz-
hodlo stráviť tento voľný deň so svojimi rato-
lesťami  netradične v škole, pretože je to výborná 
príležitosť tak trochu sa  vyslobodiť od bežných 
starostí ,ponoriť sa do atmosféry hier a súťaží a 
tiež možnosť , aby sme sa lepšie spoznali.

Veď jednou z najdôležitejších vecí pre dobré 
fungovanie  školy je  práve kvalitná vzájomná 

spolupráca medzi rodičmi a pedagógmi a tá 
môže fungovať jedine na báze dobrých medziľud-
ských vzťahov.
 
Pre deti sme pripravili bohatý program, v ktorom 

si mohli  zasúťažiť nielen deti, ale aj rodičia.
Skladali hlavolamy, hádali hádanky, preťahovali sa 
lanom, skladali puzzle...Odmenou za námahu boli 
pre deti  žetóny, ktoré  si  vymieňali v našom ob-
chodíku za sladkosti a drobnosti. A veru deti súťažili 
ako divé a naše zásoby v obchodíku sme museli 

niekoľkokrát dopĺňať.
Neskôr prišla na rad zábavná show kúzelníka 
Talostana, ktorý deťom predviedol parádne kúsky 
a mega bubliny.

Okrem týchto aktivít sa deti vybláznili na skákacích 
atrakciách, obdivovali policajné autá a poprehá-
ňali sa aj na živých koníkoch. Okrem živých totiž 
mali deti možnosť vidieť aj tie ukryté pod kapotou 
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troch pretekárskych áut.

Zlatým klincom bola bohatá tombola, v ktorej si mohli deti vybrať hodnotné ceny. Sme radi, že hlavnú cenu – televízor Samsung 
potešil našu šiestačku Adrianku.

K úspešnému priebehu akcie  prispeli:

p.Vladimír  Ferdinandy ,  SMZ Jelšava a.s., Penzión  Predná Hora, p. Hozová, p. Pribolová,  p. 
Durjančík, MuDr. Segeďová , Pizzéria Aladin , vMestské lesy Revúca , Reštaurácia u JÁNA , 
Majster AD Team Renáta Kuchtová,  Lesy SR Revúca, Kvety Iveta, SSOŠ Revúca, p. Oto Mihály, 
Revúcke koberce syntetické, s. r. o, , 101 DROGéRIA, AVON Monika Haľáková, ,  RZ pri ZŠ J.A. 
Komenského, Lekáreň Max, Elektro KNOPP, Autoškola Kuchta, p. Petráš, p. Gallová, Slovmag  
Lubeník a.s., Halan, , Bytové hospodárstvo Revúca, p. Drausz, p, Gallo, Slovenská sporiteľňa, , 
p. Dávid Šestina, FOTO Monika Haľáková.

ĎAKuJEME!

Na všetkých sa tešíme opäť o rok, čakajú na Vás nové prekvapenia:-) 
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NA CESTE K ZELENEJ ŠKOLE

Dňa 10.10.2013 na magistráte mesta Košice zástupcovia Centra environmentálnej a etickej 
výchovy živica a Špirála udelili našej škole diplom Na ceste k Zelenej škole.

Základná škola J. A. Komenského  získala diplom za čiastočnú realizáciu 
medzinárodnej metodiky „7 krokov„ a rozvoj environmentálnej výchovy 
prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity na obdobie septem-
ber 2013 - august 2014. Diplom si prevzal koordinátor projektu na našej 
škole p. učiteľ Mgr. Ivan Pipasík. Poďakovanie riaditeľstva ZŠ patrí koordiná-
torovi  i celému projekčému tímu. Veríme , že o rok ich snaha a úsilie budú 
odmenené certifi kátom „Zelená škola „.

Ďakujeme
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POSOLSTVO MINuLOSTI PRE 
SÚČASNOSŤ JE ÚžASNé

Po dlhých mesiacoch očakávania sa konečne začalo krásnych desať dní NON STOP programu 
európskeho projektu Comenius - Posolstvo minulosti pre súčasnosť...

Po úvodných lekciách slovenčiny a poľštiny (predsa 
sme len niečo zabudli od minulej návštevy), sme sa 
sformovali do skupín podľa nášho talentu, ktorý je 
nesporne v každom v nás. Spev, tanec, hudba, mode-
rovanie, tvorba loga projektu, príprava spevníka – to 
sú aktivity, ktorými sme sa zaoberali s nadšením. V 
sobotu sme pripravili našim kamarátom prekvapenie 
v podobe účasti na Dni detí a rodičov. Na jednom z 
mnohých stanovíšť sa mohli všetci účastníci tejto akcie 
porozprávať s učiteľmi aj žiakmi z Ledzín a dozvedieť 
sa mnoho zaujímavého o škole ako aj o baníckom 
meste Ledziny. Nedeľa je deň oddychu, pre nás to bol 
pracovný oddych, keď sme sa v rytmických tónoch 
nádherných skladieb naučili tancovať, spievať. Na 
diskotéke v škole sme sa lepšie spoznali, veď kto by 
nerád tancoval a zabával sa? Aby sme nevyšli z cviku, 
a nezabudli sa učiť, doobedňajšie hodiny v pondelok 
a utorok sme strávili na hodinách slovenského jazy-
ka, angličtiny, dejepisu ale aj matematiky. Jazykové 
bariéry sa aj vďaka týmto, po poľsky lekcjiam, búrali a 
my sme stále viac mysleli na náš koncert – Hudba nás spája, ktorý sa blížil. Každé popoludnie sme venovali nácviku jednotlivých čísel. 
Streda bola výnimkou, keď sme navštívili skanzen vo Vlkolinci, kde sme mnohí z nás po prvý krát videli, ako sa tkajú koberce, ale aj 
mnoho krásnych výtvorov rúk našich predkov. Mnohí z nás si aj povzdychli nad toľkou trpezlivosťou a zručnosťou. Cestou sme obdivovali 
nádherný pohľad na Vysoké Tatry a boli sme aj v úžase oparom Liptovskej Mary. Celodenný výlet sa podaril na sto percent. Ďalší deň 
nás čakala opäť práca. Navštívili sme múzeum v neďalekej Jelšave. Sprevádzala nás tajomná biela pani, ktorá záverom vyskúšala naše 
nové vedomosti. Pred nami boli posledné chvíle na docvičenie  krokov, doladenie tónov na piatkovú slávnostnú akadémiu. PIATOK. 
Presúvame sa do MsKS a priestorovo skúšame. Nasleduje generálka, na ktorú sme pozvali žiakov druhého stupňa Základnej školy J. A. 
Komenského. Potlesk nás presvedčil o tom, že naše úsilie nebolo márne. Koncert Hudba nás spája mal takýto priebeh. Začiatok našej 
malej slávnosti sme spojili so skladbou francúzskej šansonierky Edith Piaf, ktorú krásne interpretovala Julka Molentová, a tiež vlastnou 
básňou s názvom Duša od Zuzky Lacovičovej. Celú slávnosť moderovali Dominika Ovšonková v anglickom jazyku, Filip Vavrek v sloven-
čine a Marta Podolska v poľštine.

V ďalšom pásme sa telá mnohých napájali na rytmy latinsko-amerického tanca v podaní Natálky Chomčovej a Tomáška Buchtu. Po 
energickom tanci sme dopriali všetkým krátky oddych – zaznela slovenská ľudová pieseň s názvom Zaleť sokol, ktorú zahrala Zuzka 
Lacovičová na husliach, v doprovode klavíra pani učiteľky Aničky Joachímovej. Romanka Poprocká nás opäť rozohnila Blším kan-
kánom. Nasledovala hra  malého orchestra: Julia Szczotka na priečnej flaute, Karolina Czarnynoga a Maria Ferdyniok na husliach 
so skladbou Sciernisko – Golec v Orkiestra, ktorú zaspievala Pavlina Hermyt s Mariou Ferdyniok. Aj nasledujúce hudobné čísla od-
kryli krásu dômyselne pospájaných melódií, a to Blue cafe, teda Czas nie bendzie na nas czekal, ktoré zaspievala Maria Ferdyniok a 
skladba Yanna Tiersena Comptine d´un Autre été, ktorú zahrala Pavla Kmecová.

Hudba sa spája s rytmom, melódiou a zvláštnymi čiernymi vecami, ktoré si ľudia nazvali notičky. Zmysel pre dokonalý rytmus sme sa 
pokúsili dosiahnúť v piesni  Rock Around the Clock. Zvoľnili  sme a veríme, že divákov potešili akordy skladby Condor El Passa zahranej 
na gitare Erika Straku a Rock´n´roll pre Beethovena z filmu Šakalí léta interpretovanej Natálkou Málikovou. Potom sme sa mohli za-
hĺbiť do tónov poľskej ľudovej piesne v prevedení medzinárodného (poľsko-slovenského) tria – Karolina Czarnynoga, Maria Ferdyniok 
a Janko Dacho. Celé pásmo uzavrela hrou na flaute Nikolka Máliková so skladbou Guya Bergerona Please stay... Posledné pásmo a 
jeho jednotlivé hudobné čísla len potvrdilo to, že nielen naše kultúry, ale aj naše charaktery sú veľmi blízke, že sa navzájom dokážeme 
rešpektovať, jeden druhého obohatiť, zdieľať hodnotné a krásne, a najmä odovzdávať si to navzájom. Po skladbe Nothing Else Matters 
zahranej Julkom Čížom na gitare, nasledoval Belgický párový tanec, pieseň Dni, ktorých nie znamy -  interpretované  medzinárodným 
(poľsko-slovenským) triom: Julia Szczotka, Karolina Czarnynoga, Anička Joachímová, podobne ako slovenská ľudová pieseň A pod há-
jom, zaspievaná Viki Zatrochovou a Lenkou Trajteľovou, Buli by ma zabili, zaspievaná Jankom Dachom. Medzi piesňami doprevádza-
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nými medzinárodným triom sme si pozreli poľský národný tanec Trojak, ktorý zatancovali poľskí aj slovenskí žiaci. Záverečnou piesňou 
našej akadémie bola spoločne zaspievaná pieseň Kým vieš snívať, v ktorej sa ukrýva aj posolstvo celého projektu, teda našej spolupráce.

Veľmi pekne by sme sa chceli poďakovať organizátorom tohto projektu a rodičom, ktorí svoje domovy otvorili našim poľským priateľom 
a všetkým, ktorí nám pomohli jednotlivé aktivity zrealizovať a vytvoriť neopakovateľnú atmosféru, na ktorú určite nikdy nezabudne-
me. Veríme, že sa opäť budeme mať možnosť stretnúť s našimi Poliakmi, aby sme sa pokúsili  neprerušiť niť nášho priateľstva. Po takto 
naozaj nabitom programe sme sa už tešili na oddychový večer. Pred nami boli posledné dva dni spoločných aktivít. Sobota a nedeľa 
sa niesli v duchu rozlúčky. určite nezabudneme na pútavé rozprávanie pána Gigaca v Šumiaci v Múzeu zvoncov a príjemný oddych u 
pani Lacovičovej v ich úžasnej drevenici. Bez posedenia pri ohníku a hry na gitare by to ani nebolo mysliteľné, a hoci už nám neostal 
čas na rozlúčkovú diskotéku, rozlúčka bola dôstojná. Keď sme sa zobúdzali do nedeľného rána, nechcelo sa nám veriť, že je koniec. 
Koniec komunikácie kombinovanej slovensko-poľsko-anglicky, že musíme opäť čakať niekoľko dlhých mesiacov do mája, kým uvidíme 
týchto našich staro-nových kamarátov. V záverečnej ankete sme úprimne napísali o všetkom, čo bolo pre nás prínosom, o našich po-
citoch, postrehoch, a dovolili sme poznamenať aj to, čo by sa mohlo do budúcna urobiť trochu inak. Len máloktoré oko ostalo suché, 
keď nastal čas lúčenia. Poliaci sa s nami rozlúčili spoločným MY SME Tu DOMA a to hovorí za všetko...
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KRÔČIK Ku ZDRAVIu NA NAŠEJ ŠKOLE

Hoci bol sychravý deň a vonku pršalo, naši žiaci nezabudli na skutočnosť pripomenúť si 16.10. 
ako deň so zdravou výživou...

Hoci bol sychravý deň a vonku pršalo, naši žiaci nezabudli na skutočnosť pripomenúť si 
16.10. ako deň so zdravou výživou. V škole sa uskutočnili na danú tému rôzne diskusie , 
menší žiaci mali rôzne aktivity týkajúce sa zdravej výživy (desiata plná ovocia, spoznáva-
nie ovocia a zeleniny, vyfarbovanie omaľovánok, zhotovovanie ovocných darčekov, výroba 
ovocno-zeleninového plagátu, výtvarné spracovanie danej témy).
Taktiež sme sa zapojili do kampane 2013 „Odstráň obezitu“ a so žiakmi sme počas 
3.vyučovacej hodiny venovali čas na pohybovú aktivitu, ktorou sme chceli spáliť aspoň 
niekoľko kalórií v našom tele.
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AKO SME SA ZAPOJILI DO SÚŤAžE 
„HOVORME O JEDLE“

Súťaž bola venovaná problematike potravín a dobrým stravovacím návykom u detí a mládeže. 
Prebiehala vrámci celého týždňa od 14.10.2013 do 18.10.2013...

So žiakmi sme vymysleli a aj zrealizovali niekoľko aktivít k vyhláseným témam. Pripravili sme ochutnávku do-
mácich pekárenských výrobkov, v dotazníku žiaci zisťovali či poznajú zásady správneho pitného režimu, vyrábali 
pyramídu zdravej výživy, ba dokonca sme boli na exkurzii v syrárni na Salaši Zbojská. určite to stálo za to, veď 
kde by sme sa dozvedeli o práci bačov a o výrobe syra viac ako práve na salaši. A o čo išlo v tejto súťaži? Prvou 
motiváciou bola fi nančná výhra, ale aj tí, ktorí nevyhrali, získali nové poznatky a snáď aj o čosi zdravší prístup k 
stravovaniu.
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RODIČIA A STARÍ RODIČIA V ŠKOLE
 

Po spoločnom stretnutí na zábavnom Dni rodičov a detí sa mohli rodičia tentokrát pozrieť na 
svoje ratolesti v plnom pracovnom nasadení....

V piatok sme privítali v priestoroch školy  rodičov a starých rodi-
čov, ktorí navštívili školu počas Dňa otvorených dverí.  Zúčast-
nili sa na vyučovacích hodinách, kde si mohli pozrieť vyučova-
cie metódy  našich pedagógov a celý vyučovací proces. Okrem 
toho mohli cez prestávku neformálne podebatovať s učiteľmi,-
prezrieť si priestory školy a vidieť svoje dieťa, ako sa mu darí.
Toto podujatie ponúka možnosť, aby sme sa navzájom bližšie 
poznali a  utužili vzťahy medzi rodičmi, učiteľmi a deťmi.

Veď  jednou z najdôležitejších vecí pre dobré fungovanie 
školy je práve kvalitná vzájomná spolupráca medzi rodičmi 
a pedagógmi a tá môže fungovať jedine na báze dobrých 
medziľudských vzťahov.
Viac o akcii sa dočítali v novom čísle školského časopisu 
Magic 7, ktoré vyjde onedlho.

Tešíme sa nabudúce!
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„FAREBNý DEŇ V ŠKD“

Jeseň má prívlastok farebná a veselá. Také bolo aj športové popoludnie v ŠKD. Pomenovali sme 
ho „Farebný deň“, pretože deti mali nevšednú úlohu – prísť v oblečení určitej farby – podľa 
oddelení ŠKD...

Deti utvorili farebné družstvá, ktoré súťažili v rôznych disciplínach. Hoci sa im niektoré úlohy zdali jednoduché, pri ich vykonávaní 
zistili, že zdanie niekedy klame. Veru sme sa aj zasmiali, keď niektorý malý „zlostník“ sa hneval sám na seba, že takú „ľahkú“ úlohu 
celkom nezvládol. Aby sme neprecvičovali len telo, ale aj naše hlavičky, deti mali  aj jednu úlohu pri ktorej bolo treba uplatniť aj 
logické myslenie.

Samozrejme, že deti sa tešili na vyhlásenie výsledkov a víťazné družstvo sa tešilo zo zaslúženého potlesku. Ale za snahu a poriadne 
povzbudzovanie sa ušla sladká odmena všetkým zúčastneným.     
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PLES STRAŠIDIEL

Dňa 24. októbra 2013 sa ZŠ J. A. Komenského premenila na strašidelný hrad. Konal sa tam veľ-
ký ples strašidiel, ktorý organizovali najstaršie strašidlá, žiaci 9. ročníka...

O strašidlách, duchoch, strigách a iných temných bytostiach mohli najmenší doteraz len snívať, avšak 
teraz mali možnosť sa za ne preobliecť. Strašidielka prvého stupňa, ktoré sa na túto udalosť chystali 
veľmi zodpovedne, sa predstavili v sprievode. Išli sme si oči vyočiť a veru niektorých sme sa aj poriadne 
naľakali. Strašidielka sa zabávali, tancovali, až do úmoru. Nechýbali ani zábavné súťaže a samozrejme 
aj sladké odmeny. Všetci si z plesu odniesli veselé spomienky a už teraz sa tešia na ďalší ples strašidiel.
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VYHLASuJEME SÚŤAž O SuPERTRIEDu

Súťaž o Supertriedu  prebieha celý školský rok. Body do celkového hodnotenia triedy môžete získať v rôznych súťažiach, za 
vzornú dochádzku , výborný prospech a pekné prostredie triedy....Snažte sa, ceny sú skvelé...

žiacky parlament pri ZŠ J.A. Komenského v Revúcej vyhlasuje súťaž o SuPER TRIEDu

Podmienky súťaže:
·         Športové súťaže / iba umiestnenie /
·         Hviezdoslavov Kubín / iba umiestnenie /
·         Jazykové súťaže / iba umiestnenie /
·         Matematické súťaž /iba umiestnenie/
·         Súťaž v spracovaní informácií na PC

Zapájanie sa triedy do súťaží: prideľovanie bodov  
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VYHLASuJEME SÚŤAž O SuPERTRIEDu

Súťaž o Supertriedu prebieha celý školský rok. Body do celkového hodnotenia triedy môžete 
získať v rôznych súťažiach, za vzornú dochádzku , výborný prospech a pekné prostredie triedy....
Snažte sa, ceny sú skvelé...

žiacky parlament pri ZŠ J.A. Komenského v Revúcej vyhlasuje súťaž o SuPER TRIEDu

Podmienky súťaže:
·         Športové súťaže / iba umiestnenie /
·         Hviezdoslavov Kubín / iba umiestnenie /
·         Jazykové súťaže / iba umiestnenie /
·         Matematické súťaž /iba umiestnenie/
·         Súťaž v spracovaní informácií na PC

Zapájanie sa triedy do súťaží: prideľovanie bodov

Do súťaže sa pripočítajú aj body za dochádzku, prospech a prostredie triedy.
 
Dochádzka:
· hodnotí sa každý polrok, trieda s najlepšou dochádzkou /na jedného žiaka/ 20 bodov, za ňou nasledujúce dve triedy 10 a 5 bodov
· Za každú neospravedlnenú hodinu - 0,5 bodov.
 
Prospech:
· hodnotí sa každý polrok, trieda s najlepším prospechom 20 bodov, za ňou nasledujúce dve triedy 10 a 5 bodov.
· Za každého neprospievajúceho žiaka - 1 bod.
 
Prostredie triedy:
· hodnotí sa celkový výzor triedy, lavice, stoličky, odpadky, tabuľa, nástenka. Plný počet bodov 12, za každý nedostatok - 2 body.
· Hodnotia členovia žP a koordinátorka.
 
Motivácia odmien pre víťazné triedy:
Peňažná odmena spolu 100 eur. Víťazná trieda získa 50 eur, trieda na druhom mieste 30 eur a trieda, ktorá sa umiestni na treťom mieste 20 eur.

Do súťaže sa pripočítajú aj body za dochádzku, prospech a prostredie triedy.

Dochádzka:
· hodnotí sa každý polrok, trieda s najlepšou dochádzkou /na jedného žiaka/ 20 bodov, za ňou nasledujúce dve triedy 10 a 5 bodov
· Za každú neospravedlnenú hodinu - 0,5 bodov.

Prospech: hodnotí sa každý polrok, trieda s najlepším prospechom 20 bodov, za ňou nasledujúce dve triedy 10 a 5 bodov.
· Za každého neprospievajúceho žiaka - 1 bod.

Prostredie triedy: hodnotí sa celkový výzor triedy, lavice, stoličky, odpadky, tabuľa, nástenka. Plný počet bodov 12, 
za každý nedostatok - 2 body.
· Hodnotia členovia žP a koordinátorka.

Motivácia odmien pre víťazné triedy:
Peňažná odmena spolu 100 eur. Víťazná  trieda  získa 50 eur, trieda na druhom mieste 30 eur a trieda,  

ktorá sa umiestni na treťom mieste 20 eur.

umiestenie Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo Celosvetové kolo
1.miesto 10 20 25 40
2.miesto 8 15 20 30
3.miesto 8 10 15 25
4.miesto - - 10 20

Účasť - 1 5 15
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SME O NIEČO MÚDREJŠÍ A SKÚSENEJŠÍ

My, poslanci Školského parlamentu, sme sa 24. 10. 2013 zúčastnili zasadnutia Mestského za-
stupiteľstva v Revúcej...

Mali sme možnosť sledovať dianie počas zasadnutia a rokovania poslancov nášho mesta. Boli sme svedkami predkladania návrhov 
rozpočtov pre základné školy a jeho odsúhlasovania. Zaujalo nás otvorenie, priebeh, no najmä vystúpenia členov mestského zastu-
piteľstva. Sme radi, že sme sa tohto stretnutia poslancov zúčastnili, máme lepšiu predstavu o ich činnosti aj o tom, ako to na takom 
zasadnutí vyzerá. Znovu sme o niečo skúsenejší, múdrejší. 
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ZÁLOžKY DO KNIHY 
SPÁJAJÚ ŠKOLY

žiaci našej školy sa zapojili do ďalšieho roč-
níka zaujímavého projektu Záložka do kni-
hy spája slovenské školy a vyrobili množstvo 
krásnych záložiek.Pozriete si všetky diela vo 
fotogalérii...

žiaci dostali jedinečnú úlohu – vyrobiť záložku do knihy s 
témou namaľovať svojho obľúbeného literárneho hrdinu. Pre 
žiakov to bola veľká príležitosť i možnosť prejaviť svoj vzťah ku 
knihám a spisovateľom.

Do práce za zapojili žiaci  tretieho ročníka až po siedmy ročník. 
Úloha pre všetky ročníky bola jednotná. Mali pracovať s učebni-
cami literatúry či čítanky a vybrať si básničku, príbeh, rozprávku 
od literárneho hrdinu ktorý na nich najviac zapôsobil. Svoje 
pocity, a predstavy mali výtvarne zachytiť pri výrobe záložky.

Práca pre žiakov nebola vždy jednoduchá. Niektorí vedeli danú 
tematiku zachytiť, samostatne pracovať bez predlohy, iný sa 
opierali o výtvarné práce už zobrazené v knihách. Na jednej 
strane záložky bol obrázok k danému textu a na druhej strane 
žiaci písali názov autora, názov diela a svoje meno.

Výtvarná technika pre zachytenie témy bola ľubovoľná. žiaci 
však viac využívali techniky kresby – farbičkami, fixami, paste-
lom, ceruzov ale tiež sa vyskytla aj technika maľby a to najmä 
pri práci s vodovými farbami.

Myslím si, že táto téma žiakov zaujala  a prežívali pri  nej príjemné zážitky.
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KOMu SA NELENÍ, TEN..... RÁD ŠPORTuJE

Kotúľajúce sa lopty, dupot tenisiek a nadšené povzbudzovanie jednotlivých tímov. Takto to 
vyzeralo v pondelok u nás v telocvični. V branno-športových súťažiach si svoje sily zmerali žiaci 
tretieho a štvrtého ročníka.

Päť tímov si mohlo vyskúšať svoju rýchlosť a obratnosť v zábavných disciplínach ako napr. kačací beh, slalom, skok cez švihadlo, či 
štafetový beh. Sily boli naozaj vyrovnané a až do poslednej chvíle bola súťaž ozaj napínavá. Každému tímu sa totiž darilo lepšie v 
inej disciplíne. Ako športovo najzdatnejšia sa napokon ukázala trieda 3.A, no tesne za ňou druhú priečku obsadila 4.A. Tretie miesto 
získala 3.C. Všetci žiaci však podali skvelé výkony, dobre sa zabavili a ukázali, že i v dnešnom svete plnom zábavnej elektroniky si stále 
nájdu čas urobiť niečo dobré pre svoje telo i zdravie a dokonca s obrovskou radosťou.
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NOVé ŠPORTOVISKÁ V NAŠEJ ŠKOLE

Šport je neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu a tým aj neoddeliteľnou zložkou 
vzdelávania a výchovy v Základnej škole J. A. Komenského.

Venovať sa športovým aktivitám nie je možné bez adekvátneho materiálneho a priestorového zázemia. Po rekonštrukcii telocvič-
ne, ktorá má umelý športový povrch prišiel rad aj na vonkajšie športoviská školy. Práve v tomto roku sa podarilo definitívne dokončiť 
multifunkčné ihrisko a umelým povrchom z recyklovanej gumy a umelej trávy a to vďaka prostriedkom Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu  SR, mesta Revúcej , základnej školy a veľkú pomoc poskytli sponzori školy p. Ing. Poprocký a SMZ a.s. v zastúpení 
p. Ing. J. Švejkovským. Druhé veľké multifunkčné ihrisko bolo uvedené do prevádzky ešte v roku 2005. V týchto dňoch vďaka podpore 
Rodičovského združenia pri ZŠ J. A. Komenského prešlo revitalizáciou. Bol položený nový umelý povrch.  Jednotlivé ihriská možno skoro 
celoročne využívať na mini futbal, florbal, volejbal, bedminton, nohejbal, tenis i hádzanú. K dispozícii sú aj nové demontovateľné 
mantinely. žiaci Základnej školy J. A. Komenského tak získali kvalitné športové povrchy na rozvoj telesnej a športovej výchovy  ako aj 
priestorové a materiálne zázemie na bohatú športovú záujmovú činnosť.
 



SÚŤAž O NAJZAuJÍMAVEJŠIu NÁSTENKu 
S PROTIDROGOVOu TEMATIKOu

Milí žiaci, v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do súťaže o najzaujímavejšiu nástenku s 
protidrogovou tematikou v rámci mesiaca november, ktorý je zameraný na boj proti drogám ...

NOVEMBER - „ MESIAC  BOJA PROTI DROGÁM“

V poslednom období sa o drogových závislostiach, nutnosti účinnej prevencie a liečby popísalo a pohovorilo pomerne veľa. Drogy sú 
skloňované vo všetkých pádoch, masmédiá začínajú dávať tejto problematike čoraz väčší priestor.

Závislosť na tvrdých drogách má na Slovensku vzrastajúci trend. Najviac ohrozenými skupinami populácie sú deti a mladí ľudia. 
Odborníci z praxe odhadujú, že závislých   s drogami je približne 30 000 a usudzujú, že ak stúpajúci trend v užívaní drog na Sloven-
sku bude pokračovať, tak drogový problém bude prítomný možno v každej slovenskej rodine. Musíme si uvedomiť to, že drogy nie sú 
problémom iba tých, ktorí s drogou experimentovať začínajú. Je to problém každého z nás, problém týkajúci sa budúcnosti našich 
detí. Je preto správne a nanajvýš potrebné, aby sme sa prevencii drogových závislostí všetcisystematicky venovali. Základom prevencie 
je vytváranie optimálnych spoločenských a životných podmienok pre zdravý, telesný, psychický a sociálny vývin jednotlivca.

Spoľahlivou „cestou“, ako predísť tomu, aby sa vaše dieťa dostalo 
do problému s drogou je  –venovať  svojmu dieťaťu čas a seba – dať 
mu dostatok lásky, byť mu príkladom ako treba žiť bez drogy, lebo 
„akí sme my, také budú naše deti“. Nezabúdajme na to, že „deti 
si nikdy nebudú pamätať drahé veci, ktorými sme ich obdarovali, 
ale spomenú si na city, ktorými sme ich zahrnuli“.
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BOJuJEME PROTI DROGÁM AJ V ŠKD

V ŠKD sme uskutočnili besedu na tému „Drogová závislosť a prevencia“. 
Besedy sa zúčastnili žiaci 1.-4. ročníka.
 

Zamerali sme sa na to, čo sa skrýva okolo nás, aké nebezpečen-
stvá na nás číhajú. Vysvetlili sme žiakom, že každému záleží na 
tom, aby bol zdravý a človek by si nemal vedome ubližovať. Pri-
pomenuli sme deťom, že najdôležitejšia je pre nás rodina - otec, 
mama starí rodičia, súrodenci, ktorí nám dávajú lásku a bezpe-
čie. Zhovárali sme sa o škodlivých a nebezpečných látkach, a 
zlozvykoch - ako je napríklad fajčenie, pitie alkoholu a užívanie 
iných omamných látok, ktoré nazývame drogy.Vysvetlili sme 
deťom, čo sú to drogy, aké sú nebezpečné a ako škodia zdraviu. 
Na záver besedy si deti nakreslili obrázok na túto tému.
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DOPRAVNÁ VýCHOVA

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestu-
júci v dopravných prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy...

Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov ZŠ. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť 
deti na samostatný pohyb v cestnej premávke- ako chodcov alebo cyklistov- pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budú-
cich vodičov motorových vozidiel. 24. a 25. 10. žiaci 3. a 4. ročníka navštívili dopravné ihrisko. Tu pod vedením dopravného policajta 
kapitána Mgr. Dušana Belicu pracovali v dvoch skupinách - ako chodci a ako cyklisti. Prakticky riešili rôzne dopravné situácie na kri-
žovatkách, na prechodoch, pri semaforoch. V triede sa žiaci porozprávali o bezpečnosti na cestách, rôznych dopravných prostriedkoch, 
dopravných značkách. Svoje zážitky z dopravného ihriska a vedomosti, ktoré majú, využili pri skrášľovaní tried. Vytvárali dopravné 
prostriedky z škatúľ, dopravné značky, rôzne dopravné situácie na cestách.
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KNIHA – NAJLEPŠÍ PRIATEĽ ČLOVEKA

Kto rád číta - vzdeláva sa, obohacuje si slovnú zásobu, stáva sa múdrejším vzdelanejším.
 

Je veľmi dobre, keď sa o knihy vieme podeliť aj so svojimi priateľmi, či známymi. Keď už sa chceme nejakej knihy zbaviť, urobme to 
užitočným spôsobom. Ponúknime ju za symbolickú cenu.

My, žiaci 7.A triedy sme tak urobili 13. 11. 2013, kedy sme v školskej jedálni zorganizovali BuRZu KNÍH. Zozbierané knihy sme naj-
prv roztriedili do kategórií – deti, starší žiaci, učitelia, rodičia. Predávali sme ich za symbolické ceny . Mali sme úspech, knihy sa tak 
dostali do ďalších rúk a domácností, kde, dúfame, urobia radosť a poučia.

Prajeme príjemne strávené chvíle s knihou.  
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Názov školy : Základná škola J. A. Komenského 

Sídlo školy :  Komenského 7, 050 01 Revúca

Počet žiakov školy : 442 /28.2.2014/

Počet pedagogických zamestnancov : 
 - z toho učiteľov : 36 
 - z toho začínajúcich učiteľov : 2
 - asistentov  učiteľa : 1
 - vychovávateľov : 3
 - vedenie školy : 3 
 - DoVP : 3

Počet nepedagogických zamestnancov : 14

Základná škola J. A. Komenského

Vedenie školy:
Riaditeľ školy Mgr. Emil Valko
Zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Jana Vavreková

Mgr. Adriana Ružiaková
Výchovný poradca RNDr. Ľubica Profantová
Predseda Rady školy RNDr. Ľubica Profantová
Členovia Rady školy Mgr. Janka Rošková

Zdenka Ganajová
Ing. Eva Viestová
Bc. Jana Dorčáková
Annamária Hozová
Dana Repáková
Ing. Viera Hanesovská
Mgr. Viera Krivdová
Mgr. Vladimír Andráščík
Arpád Bujnatov
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HOKEJ - NAŠA SRDCOVKA

Tento týždeň učitelia telesnej výchovy umožnili žiakom pozrieť si naživo na zimnom štadióne v 
Poprade hokejové ligové stretnutie HK Poprad - HK 36 Skalica.
 
 

V ZŠ J.A. Komenského žiaci okrem učenia sa  hrajú divadlo, športujú a radi sa zapájajú do rôznych mimoškolských aktivít. Dňa  26. 
novembra sme spojili športovú exkurziu v Poprade s krátkym nákupom v Maxe. Mrazivé a veterné počasie nám nepokazilo dobrú 
náladu a od 17:00 do 19:00 sme svojím skandovaním a trúbením na trúbach  povzbudzovali hokejistov HK Poprad, ktorí zvíťazili nad 
Skalicou v pomere 3:1. Počas zápasu nás zabavili aj  členovia  popradského fanklubu, tradičné roztlieskavačky a v poslednej tretine aj 
horúca šarvátka hráčov na ľade.

S dobrou náladou a zábavou sme sa presunuli aj do autobusu, ktorým nás pán Krštieň šťastne dopravil do Revúcej.
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žIVÁ ČERVENÁ STužKA

Členovia Amavet klubu 939 pri ZŠ J. A. Komenského sa podujal zorganizovať aktivitu v rámci siedmeho ročníka kampane Červené 
stužky, ktorá slúži na zviditeľnenie svetového dňa boja proti AIDS.

Amavet klub vyzval žiakov a pedagógov školy, aby sa zapojili  do vytvorenia živej červenej stužky a tým zvýšili povedomie o 
príčinách a dôsledkoch tejto choroby.

Výsledok stojí naozaj za to...

ČERVENÁ STužKA 
A MY 2013/2014
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ŠKÔLKARI NA NÁVŠTEVE u NÁS V ŠKOLE

Prvý decembrový týždeň bol pre škôlkarov z revúckych materských škôl veľkým dňom. Boli už na 
tradičnej mikulášskej návšteve v ZŠ J. A. Komenského.

V sprievode starších žiačok si prezreli školu a zúčastnili sa jednej 
vyučovacej hodiny. A čo sme si pre nich pripravili ? Škôlkari mali 
možnosť riešiť rôzne úlohy na tabuli, pracovali s interaktívnou 
tabuľou, zaspievali a zatancovali si s nami. V rámci
tvorivých dielní si vyrobili malú vianočnú dekoráciu.

žiaci deviateho ročníka si pre nich pripravili pekné mikulášske 
vystúpenie a predškoláci Mikulášovi ukázali, že vedia pekne spievať 
aj recitovať. V škole sa im veľmi páčilo. už teraz sa tešia na sep-
tember 2014.
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ŠKOLSKé KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

Pozrite si výsledky školského kola dejepisnej olympiády, ktorá sa konala 29.novembra 2013...

dejepisná olympiáda - školské kolo

6. ročník - 1.m K. uličná, 2.m Z. Lacovičováä

7. ročník  - 1.m M. Lábaj, 2.m L. Trajteľová

8. ročník - 1.m A. uličná, 2.m J. Molentová

9. ročník - 1.m M. Andrášik, 2. m  Z. Derdáková
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FLORBALOVý TuRNAJ

Pozrite si výsledky florbalovéhé turnaja...
 
 
1. miesto: Patrik Škorňa 9.A, Ján Barnák 8.B, Denis Fulop 7.B 

2. miesto: Sebastian Bukóci 9.A, Lukáš Kriak 8.B, Jakub Barták 6.B

3. miesto: Stanislav Kočiš 9.A, Dávid Laciak 7.B, Jakub Ovšonka 7.B

Blahoželáme!
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„AKO ALENKA V RÍŠI ZÁZRAKOV .. 
ALEBO EKOBuRZA NA NAŠEJ ŠKOLE

„Predstav si, že som si ušetrila celééééééééééé euro ! To nakúpim darčeky pre maminu, ocina, 
brata, starkú aj starkého. „ Myslíte, že je to veta z rozprávky Alenka v ríši zázrakov? Vôbec nie...
čítajte ďalej

to je veta Lenky zo Základnej školy J. A. Komenského. Tu totiž už po tretí raz organizovali Eko-burzu pod heslom : Čo ty nepotrebuješ, 
druhého môže potešiť. Tento rok záštitu nad organizáciou úprevzali členovia Amavet klubu 939, ktorý pôsobí pri ZŠ J. A.Komenského.
Deti v utorok doniesli z domu hračky, knihy, darčekové predmety, o ktorých -pri predvianočnom upratovaní rozhodli, že ich už nepo-
trebujú. A v stredu 18. decembra si mohli za symbolickú cenu 10, 20 a 50 centov kúpiť darčeky pre svojich blízkych. Výťažok – tohto 
roku okolo 80 eur – poteší psíkov v útulku, ktorým sa zakúpia granule. Okrem výhodného nákupu potešil deti aj darček od pána riadi-
teľa – detský ovocný punč, ktorým sa občerstvili všetci kupujúci i predávajúci.Ozaj a ako naša Lenka?„Predstav si, mne ostalo ešte aj 
na darček pre seba, ešteže som si ušetria celé euro !
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DEŇ VIANOC

Piatok 20.12. sa niesol v znamení blížiacich sa vianočných sviat-
kov, a hlavne zimných prázdnin. Prečítajte si, ako prebiehal...
Deň Vianoc začal slávnostným  privítaním prostredníctvom 
vianočných kolied , ktoré zaspievali naši štvrtáci pod vedením p. 
uč. Mikuša. Deň pokračoval už tradičným veľkým vianočným 
trhom, kde si žiaci mohli za symbolickú cenu nakúpiť množstvo 
vlastnoručne vyrobených vianočných darčekov. Samozrejme 
vianočná zábava pokračovala aj triedach a to vianočnými 
besiedkami. Všade po triedach to rozvoniavalo škoricou i vanil-
kou. pozerali sa vianočné rozprávky, spievali vianočné koledy a 
rozprávali vianočné príbehy. 
 Na záver už ostáva iba popriať prekrásne 
prežitie vianočných sviatkov v kruhu 
najbližších.
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VIANOČNé SÚŤAžENIE

Posledné predvianočné týždne sa niesli v 
našej škole v predvianočnej atmosfére. K tej 
pravej , samozrejme patrí aj pekná vianočná 
výzdoba...
 Areál školy , ale aj jednotlivé triedy sa 
zaobliekli do vianočného. Všetko to strážil 
snehuliak . K najkrajšie vyzdobeným trie-
dam už pravidelne patria triedy i. stupňa. 
Tento krát vyhrali 1. A a 1. B trieda medzi 
mladšími a na druhom stupni zaujala 
výzdoba 5. A triedy. Všetkým žiakom spolu 
s ich triednymi učiteľkami patrí poďa-
kovanie a vianočná sladká odmena. Aj 
tento rok dotvárali atmosféru vianočných 
sviatkov prekrásne ikebany. Celkovo vstup 
do školy zdobilo skoro 30 ikeban. Všet-
kým tvorcom patrí poďakovanie a sladký 
darček. Porotu  najviac zaujali ikebany 
Patrika Liptáka z 1. B a Natálie Gallovej z 3. 
A. . Špeciálne poďakovanie patrí Danielke 
Jesenákovej z 3. C.
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Klasifikácia I. polroku školského 
roku 2013/2014 v číslach:

Počet žiakov školy : 442

Vymeškané hodiny :

Znížené známky zo správania :

Prospech :

Vydané rozhodnutia :

Spolu hodiny 19262,00
Na 1 žiaka 44,38
Hodiny ospravedlnené spolu 19003,00
Na 1 žiaka 43,79
Hodiny neospravedlnené 259,00
Na 1 žiaka 0,60

Celkový počet vydaných rozhodnutí 47
Pochvala triednym učiteľom 0
Pochvala riaditeľom školy 0
Pokarhanie triednym učiteľom 14
Pokarhanie riaditeľom školy 33
Nápomienka 55

2 zo správania 6
3 zo správania 3
4 zo správania 1

Počet žiakov 442
Počet chlapcov 219
Počet dievčat 223
Prospeli spolu 396
S vyznamenaním 234
Veľmi dobre 59
Prospeli 103
Neprospeli 38
Neprospeli z  1 predmetu 15
Neprospeli z  2 predmetov 4
Neprospeli z  3 predmetov a viac 15
Neklasifikovaní 8
Oslobodení 0
Vzdelávaní podľa IVVP 5
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MLADÍ POĽOVNÍCI HODNOTIA 
POLROČNÚ PRÁCu

Ničeniu prírody a životného prostredia sa nedá zabrániť iba zákonmi a protestnými akciami. 
Oveľa viac môže prebúdzanie lásky k prírode . ..
 

V Základnej škole J. A. Komenského žiaci majú možnosť navštevovať aj krúžok s názvom Mladí priatelia prírody a poľovníctva pod 
vedením Mgr. Lucie Medvecovej a v spolupráci  so Slovenskou poľovníckou komorou, hlavne s pánom   JuDr. Jaroslavom Gallom a Ing. 
Jánom Švihlom.

Cieľom tohto krúžku je  vytvárať  pozitívny vzťah k prírode, oboznámiť žiakov  s problematikou ochrany prírody, správaní sa v prírode, 
poznávať faunu a fl óru našich lesov prostredníctvom rôznych aktivít a hier. Vychádzky sú priamym stykom s prírodou, priame pozoro-
vanie prírody s deťmi,  čistenie lesa a lesných studničiek, chodníkov, so zapojením všetkých zmyslov.  
  
Čo sa nám už podarilo? V školskej dielni sme vyrobili solisko, ktoré sme osadili v prírode a pravidelne dopĺňame soľou, kŕmidlá pre vtá-
ky, ktoré sú osadené v areáli školy.  Podarilo sa nám opraviť krmelec  a zároveň sa učíme poznávať dôvody prikrmovania  u jednotli-
vých druhov zveri, hlavne v zime.  Do konca školského roka máme v pláne zúčastniť sa chovateľskej prehliadky,  navštíviť  múzeum sv. 
Antona v Banskej Štiavnici a zavŕšením bude varenie poľovníckeho gulášu.  žiaci sa na krúžok veľmi tešia, pripravujú sa zodpovedne, 
nosia krmivo do krmelcov (jablká, gaštany, seno ...), rôzne časopisy, encyklopédie atď.  o čom svedčia aj fotografi e
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PLAKETA J.A.KOMENSKéHO PRE NAŠu                        
KOLEGYŇu - MGR. JANKu ROŠKOVÚ

Slávnostné oceňovanie práce pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov 
sa konalo v piatok 28.marca 2013 v popoludňajších hodinách. Pla-
ketu J.A.Komenského odovzdala viceprimátorka Viera Hanesovská 
aj našej kolegyni Mgr.Janke Roškovej

Mgr. Janka Rošková pracuje v Základnej škole J. A. Komenského od roku 1983 ako učiteľka 
matematiky  a technickej výchovy. Pre svoju svedomitosť, pracovitosť a zodpovednosť 
pracovala mnoho rokov vo funkcii zástupcu riaditeľa školy pre II. stupeň základnej školy 
a ekonomickú oblasť. Pred nástupom do funkcie i po jej opustení až do dnešných dní 
pracuje ako vynikajúca triedna učiteľka a učiteľka matematiky.  Vo všetkých pozíciách, 
ktoré doteraz zastávala dosahovala a dosahuje vynikajúce pracovné  úspechy. Každoročne 
pripravuje žiakov na najrôznejšie prírodovedné súťaže, hlavne na matematickú olympiádu 
a pytagoriádu, kde sa jej  darí viesť reprezentantov školy k úspechom na okresnej a krajskej 
úrovni, čím šíri dobré meno školy i nášho mesta. Skoro každoročne sa podieľa na úspešnej príprave absolventov školy na 
Testovanie 9. V mimoškolskej činnosti sa venuje spolupráci s Národným úradom certifi kovaných meraní, kde pracuje v národ-
ných projektov fi nančnej a štatistickej gramotnosti.  Je nositeľkou a šíriteľkou informatizácie na našej škole. Aj vo voľnom čase 
sa venuje svojim zverencom, žiakom svojej triedy. V kolektíve je obľúbená a uznávaná za svoju otvorenosť a odbornosť a jej 
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PRECHÁDZKA ŠKOLOu S FOTOAPARÁTOM
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DEŇ VODY V ŠKOLE

Hoci Medzinárodný deň vody tento rok vychádzal na sobotu, 
žiaci školy si ho pripomínali počas celého týždňa...
 
 
V stredu 19.3. sa  žiaci 5. ročníka  zúčastnili besedy o dôležitosti vody. Pracovníčky NP 
Muránska planina ich oboznámili so vznikom Svetového dňa vody vo svete, s význa-
mom vody pre život a samotnú prírodu. Po absolvovaní teoretickej časti žiaci absolvo-
vali praktické úlohy formou pracovných listov s tematikou zameranou na vodu.

žiaci 4.B si tento významný deň pripomenuli v piatok 21.marca.Najprv absolvovali 
prednášku o vode- o jej význame a využití i ochrane. V druhej časti sa dozvedeli zau-
jímavosti  o mokradiach. V tretej praktickej časti sa zahrali najprv na rybárov, potom pracovali s modelom upraveného a meandrujú-
ceho toku. Nakoniec ich čakali pracovné listy s tajničkou, vodným pokladom, osemsmerovkou... Medzitým sa zúčastnili ochutnávky 
minerálok.

Za skvelý deň sa chceme poďakovať pracovníčkam S-NP MP  Ing.E.Kyselovej a Ing.B.Leštákovej.
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STRETNuTIE S ADELOu BANÁŠOVOu

Adelka, ďakujeme! Viete, kto sú bryndzovníci? Ak nie, radi vám ich predstavíme. Sú to posta-
vičky z knihy Zabudnuté slovenské rozprávky, ktorých autorkou je Adela Banášová.

No a my, ktorí sme zapojení do projektu Comenius – Posolstvo minulosti pre súčasnosť, sme sa rozhodli, že práve túto knihu by sme 
radi dali do elektronickej podoby. Na to sme ale potrebovali súhlas autorky. Boli sme veľmi milo prekvapení, keď sa Adelka rozhodla, 
že nám nielen tento súhlas dá, ale sa na našom nahrávaní aj osobne zúčastní.  Začali sme teda nahrávať, ale nie je to až také jed-
noduché, pretože naša mediálna učebňa je síce úžasná, ale stále nám pri nahrávkach prekážalo echo, ktoré bolo dosť rušivé. Vynašli 
sme sa však. Ako neprezradíme... Rozdelili sme si úlohy, veď napríklad aj ovce na salaši, z ktorých vznikla bryndza a z nej potom 
bryndzovníci, sú veľmi dôležité.  Tak teda, ovce, bryndzovníci, srnka Sally, poľovník, medveď, čučoriedkový ker, valaškár, vesmírni po-
licajti, bibi mucha, klebetnice, redaktor, no a samozrejme rozprávač príbehu – to sú aktéri príbehu.  Nahrávame, máme už takmer 
dve tretiny knihy. Blíži sa 4. apríl, a to je deň, keď k nám príde Adela. už od rána sa nevieme dočkať. Aby sme si ju neprivlastnili len 
my, ktorí nahrávame, dali sme priestor všetkým, ktorí sa chceli s našou najznámejšou moderátorkou stretnúť. V čitárni našej školy ešte 
asi nikdy nebolo toľko ľudí, ako teraz. Začali sme predstavením nášho projektu, prečítaním úvodnej kapitoly najprv našim rozpráva-
čom a potom sme odovzdali slovo autorke knihy. Máme pripravenú našu pracovnú verziu nahrávky rozprávky Bryndzovníci vo vesmíre. 
Sme odmenení potleskom a veľmi nás to teší. Čitáreň doslova vrie, všetci chcú autogram, spoločnú fotografiu. Sedíme a počúvame 
otázky, na ne vtipné a trefné odpovede. Otázok by ešte bolo kopec, ale my musíme ísť pracovať. Pokračujeme v nahrávaní, sedíme 

a počúvame príjemný hlas, ktorý nás oboznámi, ako 
to vlastne bolo s touto knižkou. Od Adelky veľmi radi 
prijímame rady, čo by sme mohli ešte upraviť, ako pra-
covať s hlasom, kde urobiť väčšiu prestávku, kde trochu 
spomaliť... Keďže v mediálnej učebni sa pripravuje aj 
školský časopis Magic 7, redaktorky časopisu Adelku za-
sypali otázkami. Zhostila sa toho veľmi pohotovo, všetky 
odpovede im vlastnoručne napísala do pripraveného 
zošita. Ostáva nám ešte trochu priestoru na spoločné 
fotografovanie a blíži sa čas odchodu. Našu vzácnu 
návštevu čaká totiž ešte jedna beseda v kníhkupectve 
KnihArt. Niektorí z nás si nenechajú ujsť ani túto príleži-
tosť a stretávame sa aj na tejto besede. Adela Banášová 
vniesla svojím príchodom do našej školy mnoho pozitív-
nej energie, z ktorej budeme ešte dlho čerpať. 

Adelka,  Jednoducho  ĎAKuJEME!
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ŠTAFETA ZDRAVIA

7. apríl je vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou ako Medzinárodný deň zdravia. žiaci 
školy si tento deň pripomenuli vysielaním v školskom rozhlase a symbolickou Štafetou zdravia...
 
 
Zdravieje pre človeka  najcennejšie. Naše zdravie udržuje a upevňuje správne stravovanie, primeraný pohyb, dostatočný od-
počinok a správna životospráva.

Pohyb je  tiež liekom proti únave a u detí ma neoceniteľný vplyv aj na formovanie charakteru. V dnešnej, modernej civilizácii prevlá-
da sedavý spôsob života, človek už nie je nútený vykonávať telesnú prácu. Nedostatok pohybu a zvýšená duševná záťaž majú mimo-
riadne negatívny vplyv na zdravie človeka.

So symbolickým zdravým srdcom v rukách sa  žiaci školy zúčastnili na „ Štafete zdravia“. Možno aj táto forma prinúti niektorých 
zamyslieť sa nad tým ako zdravo žiť.
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VIDIEŤ A ZÁVIDIEŤ KRÁSNY KRAJ MuRÁNSKY

Píše sa rok 2014, 29. apríl. Ráno o piatej nám studený ranný vzduch udiera do rozospatých 
tvárí. Začala sa naša púť, cesta na celoslovenskú súťaž „Vitajte v našom regióne“.

Súťaž sa tento rok konala v žiline a nám – žiakom 8. ročníka zo ZŠ J. A. Komenského sa podarilo dosiahnuť veľký úspech. Na súťaži, 
kde sa opäť stretla silná konkurencia prevažne stredných škôl, sme my „záklaďáci“ v kategórii Najlepší prezentačný tím boli ocenení 
odbornou porotou a získali krásne 3. miesto. Na hodinách podnikania v cestovnom ruchu sme si založili študentskú spoločnosť - ces-
tovnú kanceláriu s názvom LYKOVEC. Na názov sme prišli postupne, tak ako sme sa pripravovali pri rôznych aktivitách, besedách o 
okolí Revúcej. Napokon sme sa rozhodli pre Muráň a jeho okolie. Prezentovali sme náš regionálny produkt cestovného ruchu – výlet 
za poznaním krás a histórie Muránskej planiny s názvom „VIDIEŤ A ZÁVIDIEŤ KRÁSNY KRAJ MuRÁNSKY“. Všetko sme si vyskúšali na 
vlastnej koži. Absolvovali sme turistickú trasu po planine, výstup na hrad, navštívili sme obecné múzeum v Muráni, občerstvili sme sa v 
penzióne Lykovec, piekli sme muránske buchty a zažili sme pri tom veľa zábavy. Program výletu je zaujímavý, plný hier a prekvapení a 
dúfame, že sa nám ho podarí zrealizovať v blízkej budúcnosti s našimi mladšími spolužiakmi.

Ďakujeme  našej pani učiteľke Ing. Ivete Ganajovej, ktorá sa nám venovala, pripravovala nás na túto súťaž a všetkým, ktorí nám 
venovali svoj čas a podporili nás .
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DEŇ ZEME S LESNOu 
PEDAGOGIKOu

Hoci bol upršaný deň a kvôli nepriazni počasia sme nemohli ísť 
do prírody, našim štvrtákom a tretiakom to nevadilo a radi sa 
stretli s pracovníkmi Lesného závodu.

 
Tí si pre nich pripravili rôzne aktivity z lesnej pedagogiky  a zasvätili našich žiakov do danej 
problematiky, hoci aj v provizórnych podmienkach v budove školy. žiaci si zasúťažili v rôznych 
disciplínach, dozvedeli sa niečo o lese a ochrane našej planéty. Za skvelé dopo-
ludnie ďakujeme pracovníkom Lesov SR.

Tí si pre nich pripravili rôzne aktivity z lesnej pedagogiky  a zasvätili našich žiakov do danej 
problematiky, hoci aj v provizórnych podmienkach v budove školy. žiaci si zasúťažili v rôznych 
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ŠPORTOVé HRY PRVÁKOV A DRuHÁKOV

Každé dieťa rado behá, športuje a súťaží. žiaci ZŠ J. A. Komenského to dokazujú každodenne, 
vo svojich triedach, na školských ihriskách, či chodbách a priestoroch školy. 
Prebehneme hore-dolu, prebehneme všetko spolu.
Dolu hlavou, hore hlavou, do tunela s jednou nohou.
Hop sem, hop tam, všade si rád zabehám.
 

Každé dieťa rado behá, športuje a súťaží. žiaci ZŠ J. A. Komenského to dokazujú každodenne, vo svojich triedach, na školských ihris-
kách, či chodbách a priestoroch školy.

Dali sme im príležitosť, aby si v piatok 2. 5. 2014 zmerali svoju rýchlosť, obratnosť a zdatnosť zástupcovia z každej prváckej a druhác-
kej triedy v telocvični našej školy.

Súťažili v niekoľkých športových disciplínach: štafetový beh s métami,štafetový beh s kotúľaním lopty, kombinovaný štafetový beh, hod 
na cieľ, skok do diaľky z miesta, streľba do brány.

….a tak naši žiaci behali, skákali, kopali, kotúľali, lozili, hádzali. Niektorí súťažili, iní povzbudzovali.

Svoju bojovnosť ukázali hlavne naši najmladší žiaci, ktorí sa snažili byť rovnocennými súpermi pre skúsenejších druhákov. Darilo sa im 
hlavne v hode na cieľ a streľbe do brány.

Nakoniec si však zaslúžené prvenstvo s počtom bodov 21 odniesli žiaci 2. Btriedy.
2. miesto si vybojovali žiaci2.A triedy s počtom bodov 13.
1.A všetkým ukázala ako bojujú skutoční športovci a 
odniesla si 3. miesto s počtom bodov 10.
Ďakujeme súťažiacim za ich snahu a oddanosť vybojovať 
pre svoju triedu čo najviac bodov.

Dôležitejšie ako umiestnenie však bola detskými úsmev-
mi preplnená telocvičňa, radosť z pohybu a spoločného 
stretnutia.....

...dovidenia nabudúce....
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KONIEC APRÍLA SA NIESOL  
V ZNAMENÍ „LESA“ A „RIEKY“

Štvrtáci sa zúčastnili pravidelnej akcie, ktorú každoročne usporiadavajú 
Lesy SR – Revúcke LESNÍCKE DNI. Absolvovali množstvo súťaží.

Domov si priniesli aj nové sadeničky drevín a azda najpopulárnejšou bola výroba vtáčej búdky.

Posledný aprílový deň sa zase naši siedmaci zúčastnili akcie čistenie rieky Zdychavka. Táto aktivita sa 
pravidelne opakuje pri príležitosti Dňa Zeme. Nakoľko prvý termín sa nemohol uskutočniť kvôli ne-
priazni počasia, tento deň sa počasie na nás usmialo a spolu s pracovníkmi NP Muránska planina sme vyšli do terénu. Čistili sme oba 
brehy Zdychavky smerom od nemocnice po Revúčku. Tento rok sme spolu s gymnaziálnou triedou nazbierali „len“ 13 vriec odpadu. 
Možno, že už poniektorí ľudia dostávajú rozum a nehádžu do rieky toľko ako v minulosti alebo ktovie čo sa stalo?
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NAŠA „ZELENÁ“ ŠKOLA

Čo je to vlastne Zelená škola? Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre mater-
ské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.
  
 
Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. žiaci s pomocou učite-
ľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:
-schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
-spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
-kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
-byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
-prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

Program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004. V šk. roku 2013/2014 je do neho zapojených 271 škôl. Koordináciu 
programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy živica. Národným garantom programu Ze-
lená škola je sieť organizácií .Medzinárodným garantom je nadácia . Generálnym partnerom programu je spoločnosť IKEA Bratislava.

Každá škola, ktorá sa zapojí do daného projektu realizuje projekt v takzvaných 7 krokoch – metodika 7 krokov zelenej školy. Tie-
to kroky škola realizuje postupne počas certifikačného obdobia, ktoré je spravidla v trvaní dvoch školských rokov. 1.krok-vytvorenie 
Kolégia Zelenej školy, 2.krok-Environmentálny audit školy, 3.krok-Environmentálny akčný plán, 4.krok-Monitoring a hodnotenie, 
5.krok-Pro-environmentálna výučba, 6.krok-Informovanie a spolupráca,7.krok-Eko-kódex.

Školy zapojené v programe Zelená škola si na základe svojich potrieb a výsledkov environmentálneho auditu vyberajú prioritnú tému, 
ktorej sa budú do hĺbky venovať celé aktuálne certifikačné obdobie (odporúča sa dva roky). Ciele, aktivity a vzdelávanie naplánované 
v Environmentálnom akčnom pláne sa budú týkať najmä vybranej prioritnej témy.
Témy sú nasledovné: Voda, Energia, Doprava a ovzdušie, Zelené úradovanie a obstarávanie, Zeleň a ochrana prírody.

Ak sa školy do projektu zapájajú pravidelne, každé certifikačné obdobie si škola vyberá novú tému. Počas celého certifikačného obdo-
bia sa škola môže na konci školského roka prihlásiť do takzvaného záverečného hodnotenia. V prvom školskom roku môže škola získať 
po úspešnom hodnotení diplom „Na ceste k Zelenej škole“  a v druhom školskom roku certifikát “Zelená škola“ spolu s medzinárod-
nou vlajkou . Tento certifikát s vlajkou môže škola používať dva roky.

Naša škola sa ako jedna z mála škôl v okrese prihlásila do tohto programu. Prvoradou úlohou bolo vytvoriť tím, ktorí by dozeral nad 
plnením aktivít. Po zostavení kolégia - tímu žiakov a dospelých bolo nutné uskutočniť audit školy, na základe ktorého si škola vybrala 
tému s ktorou sa bude dva roky „pasovať“. Našou prioritnou témou pre certifikačné obdobie 2012-2014 je Zeleň a ochrana prírody. 
Ďalšou úlohou vyplývajúcou z programu bolo vypracovanie Environmentálneho akčného plánu /EAP/, ktorý obsahuje aktivity zame-
rané na danú problematiku vyplývajúcu z témy. Táto úloha nám dala zabrať, pretože je jednoduché vymyslieť niečo ale je ťažšie to 
uskutočniť. Nakoniec  sme to zvládli a EAP bol sformulovaný. Po viacnásobnej konzultácii s naším konzultantom /je priradený k škole 
z regionálneho centra Zelenej školy/ a zhodnotení na centrále vo Zvolene bol odobrený a mohli sme podľa neho začať s uskutočňova-
ním aktivít.

Aktivity uskutočňované našimi žiakmi: zisťovanie počtu zelene v interiéri a exteriéri školy, výsadba liečivých byliniek, spolupráca s 
útulkom, čistenie studničky v blízkosti školy, beseda o drevinách, beseda s rezbárom, návšteva lesnej škôlky, ochutnávka bylinkových 
čajov, starostlivosť o vtáčiky, výroba búdok pre sovy, beseda s babkou bylinkárkou, rovesnícke vzdelávanie o bylinkách, zhotovenie foto- 
herbáru liečivých rastlín a receptáru jedál s využitím byliniek, výsadba zelene v okolí školy, dopestovanie sadeníc pre živý plot, výroba 
predmetov z dreva, súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu.
V súčasnosti je veľká väčšina aktivít ukončená a dolaďujú sa už len posledné detaily. Zavŕšime tak snaženie 1.certifikačného obdobia.  
Minulý rok sme obstáli na výbornú, pretože sme v jesenných mesiacoch si prevzali diplom Zelenej školy.   V mesiaci jún očakávame 
hodnotiacu návštevu, ktorá nám môže doporučiť certifikát Zelenej školy. Ak úspešne obstojíme bude to pre nás česť a výzva do ďalšie-
ho obdobia.
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NESTAČÍ POČuŤ, TREBA VIDIEŤ A ZAžIŤ - 
NÁVŠTEVA LITOVLA

Aj keď partnerstvo s družobnou školou v 
českej Litovli /ZŠ Vítězná/ trvá už nie-
koľko desaťročí, nie každý mal možnosť 
navštíviť túto školu. 

Niektorí sme ju poznali len z rozprávania kolegov a sme 
radi, že pri návštevách sa striedame, a tak máme mož-
nosť aj vidieť to, čo chvália iní.     

Tak to bolo aj v posledných májových dňoch, kedy sa 
štyria členovia nášho učiteľského zboru vybrali do Čiech, 
aby tam navštívili svojich českých kolegov a vymeni-
li si pedagogické skúsenosti a načerpali inšpirácie. A 
skutočne bolo čo pozerať, počúvať a zažívať. Na pôde 
novej – 12-ročnej modernej školy nás srdečne privítala 
p. riaditeľka Mgr. Zuzana Absolonová spolu so svojimi 
zástupkyňami Mgr.Vladimírou Vojnarovou a Mgr. Hanou Vašíčkovou. Stretnutie bolo priateľské, srdečné a hneď od začiatku sme sa 
všetci cítili veľmi dobre. Tento pocit v nás zotrval počas celého trojdňového pobytu, počas ktorého sa českí kolegovia o nás príkladne 
starali po každej stránke. už len prechádzka priestormi školy nabudí v človeku pocit krásna, pohody a v nás učiteľoch aj vužitočnosti 
a chuti do práce. Kolegovia mali pre nás pripravený bohatý program, ktorý začal spoločným obedom, prehliadkou školy, spoločnou 
večerou spojenou so športom – bowlingom, v ktorom sme si aj zasúťažili, no a samozrejme vyhrali naši českí priatelia, keďže sú v tejto 
disciplíne viac trénovaní. Na druhý deň ráno si išli niektorí naši kolegovia zaplávať na plaváreň v škole. Po raňajkách sme navštívili 
ekologický tábor v Sluňákove, kde sme videli ekodom, v ktorom boli naši žiaci pred časom na výmennom pobyte. Po dobrom a hlavne 
zdravom obede pripravili pre nás naši hostitelia exkurziu v miestnom pivovare spojenú s ochutnávkou piva. Bol to pre nás poučný a aj 
degustátorský zážitok.

Keďže to bol naozaj náročný deň a čakal nás spoločenský večer s kolegami v zborovni, zabezpečili pre nás masáž priamo na pôde školy. 
Potom sme  zotrvali s našimi českými priateľmi do neskorých večerných hodín v družnej debate a pri krásnych českých a slovenských 
pesničkách. Samozrejme, že počas celého pobytu sme si vzájomne vymieňali skúsenosti, hovorili sme o starostiach aj radostiach v našej 
práci. V deň odchodu nás dopoludnia prijal na mestskej radnici primátor Litovle. Srdečne nás privítal a pútavo nám porozprával o 
histórii aj súčasnosti mesta. Potom s nami zotrval v krátkom neformálnom rozhovore. Po prijatí u starostu sme našu návštevu ukončili 
spoločným obedom, na ktorom sme sa s p. riaditeľkou dohodli o ďalšej spolupráci našich škôl a tiež o návšteve našich partnerov u nás, 
v Revúcej.

Ešte v nás doznievajú čerstvé dojmy z návštevy v Litovli, no už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie. Ďakujeme za pohostinnosť, pohodu, 
inšpiráciu a za priateľstvo  naši českí kolegovia.
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OLYMPIÁDA AJ V NAŠEJ ŠKOLE

Dňa 11.6.2014 sa v areáli ZŠ J. A. Komenského uskutočnili Atletické olympijské hry žiakov 
druhého stupňa.
  
žiaci si mohli zašportovať a zmerať  svoje sily nie len so svojimi spolužiakmi rovnakého ročníka, ale taktiež aj so staršími či mladšími 
žiakmi z iných ročníkov. Súťažilo sa v štyroch disciplínach, presnejšie v behu na 60m, behu na 600m mladších žiakov,  behu na 800m 
starších žiakov, skoku do diaľky a hodu kriketovou loptičkou. Na svoje si prišli nie len dievčatá a chlapci, ktorí sa zúčastnili športových 
disciplín, ale aj žiaci „fanúšikovia“, ktorí svojich kamarátov a spolužiakov  povzbudzovali čo im sily a hlavne hlasivky stačili. Víťazi 
jednotlivých disciplín boli za svoj úspech odmenení medajlami  a aj vďaka slnečnému počasiu, ktoré bolo na jednotku sa akcia páčila 
nie len žiakom, ale aj učiteľom. Za zmienku stojí aj poďakovanie učiteľom, ktorí sa svojich rozhodcovských úloh a funkcií zhostili viac 
než dobre a taktiež organizátorom olympijskych hier p. učiteľke Mgr. Chrapánovej a p. učiteľovi Mgr. Švecovi, ktorí sa podieľali na 
príprave.  Na záver treba dodať a veriť v to, že takáto športová akcia sa bude pravidelne opakovať na našej škole rok čo rok.
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MÁME NOVÚ MINIMISS

Dňa 13. 6. 2014 sa v škole J.A. Komenského uskutočnil 2. ročník našej školskej súťaže 
MINIMISS. Pre tých, ktorí ešte o nej nepočuli - je to súťaž pre dievčatá 1. stupňa 

Organizuje ju náš Školský parlament a má veľký úspech.
Dievčatá súťažili v troch disciplínach: predstavenie a predvedenie chôdze, čo viem najlepšie a treťou disciplínou bol minikvíz, v ktorom 
naše missky ukázali , že nie sú len krásne ale aj múdre.
V porote, ktorá rozhodne nemala ľahkú úlohu, boli p. uč. Švec, p. uč. Rošková, p. uč. Bižová a tiež naši deviataci Paťo a Rasťo Škor-
novci. Čestným hosťom poroty bola bývalá žiačka našej školy Miška Štullerová.  Porota v tomto zložení robila, čo mohla, aby vybrala 
najlepšie.
V 2. ročníku súťaže zvíťazila a stala sa tak MINIMISS – Emma Adamová
1.  vicemiss sa stala Nina Bendulová  a 2. vicemiss Danielka Durjančíková
No žiadne zo súťažiacich dievčat neodišlo bez titulu a odmeny.

Celá akcia  dopadla úspešne, porote ďakujeme a veríme, že si to dievčatá užili. Dúfame, že druhý ročník súťaže nebol posledný.       
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ŠKOLSKý PARLAMENT uKONČIL 
SVOJu ČINNOSŤ

Dňa 17. 6. 2014 sa konalo posledné zasadnutie Školského parlamentu pri ZŠ J.A. Komenského v 
šk. roku 2013/2014.
   

Poslanci parlamentu vyhodnotili činnosť počas celého školského roka, vyjadrili spokojnosť a aj pripomienky k svojej práci i práci tried-
nych kolektívov.Boli vyhlásení najaktívnejší poslanci: Daniel Sokol, Filip Vavrek, Júlia Molentová a Andrea uličná. Ďakujeme im za 
celoročnú prácu.

Naši poslanci urobili v triedach 2. stupňa anketu o najobľúbenejšieho učiteľa. Tým sa stal náš telocvikár p. uč. Erik ŠVEC. Blahoželá-
me!

Ďalej poslanci zhodnotili úspešnosť akcií, ktoré počas školského roka usporiadali a tiež vyhodnotili súťaž o SuPERTRIEDu, ktorá bola 
pre žiakov 2. stupňa veľmi motivujúca.SuPERTRIEDOu našej školy sa stala  9.A trieda. Na druhom mieste sa umiestnila 8.A a na 
treťom mieste 6.A trieda. Všetkým srdečne blahoželáme.  Poslanci boli so svojou prácou spokojní a už teraz sa tešia na budúci školský 
rok, pretože majú plnú hlavu nápadov.

Ďakujeme a prajeme krásne prázdniny.
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V školskom roku 2013/2014 je naša škola, jej žiaci i učitelia zapojená do nasledovného radu 
projektov : 

Program Comenius – Posolstvo minulosti pre súčasnosť  - spoločný projekt ZŠ J. A. Komenského v Revúcej a partnerskej školy z Le-
dzín v Poľsku realizovaný v rámci programu Comenius - termín - 2013-2015. ZŠ J. A. Komenského - koordinátor projektu.
 Je veľmi príjemné počuť z úst našich partnerov, že spolupráca s nami je na vysokej úrovni. Tieto slová vyslovila riaditeľka školy Maria 
Horst po príchode domov z desaťdňového pobytu v Revúcej. Projekt Posolstvo minulosti pre súčasnosť je zameraný na hodnoty, ktoré 
nám zanechali naši predkovia a naša generácia môže teraz na nich budovať a s patričnou dávkou hrdosti ich posúvať ďalšej generá-
cii. Po sformovaní projektových tímov v oboch partnerských školách sa hneď v októbri uskutočnila spomínaná návšteva na Slovensku. 
Desať dní bolo nabitých programom, ktorého výsledkom bol koncert s názvom Hudba nás spája. Pomedzi nácvik tanca, spevu a hry 
na hudobné nástroje sme navštívili skanzen vo Vlkolínci, Múzeum zvoncov v Šumiaci, múzeum v Jelšave. žiaci absolvovali vyučovanie 
v triede kamaráta, u ktorého boli ubytovaní a aj týmto spôsobom sa zdokonaľovali nielen v slovenskom ale aj v anglickom jazyku. Po 
skončení návštevy nás čakali ďalšie príjemné aktivity – vytvorenie spevníka, zhotovenie a zaslanie vianočných pozdravov, prezentácia 
návštevy pre žiakov našej školy a príprava štedrovečerného menu. Zo strany žiakov aj rodičov je cítiť radosť z tejto spolupráce a to je pre 
náš projektový tím tou najlepšou vizitkou.

Program Zelená škola
Druhý rok pokračuje  naša škola v tomto programe. Téma pre certifikačné obdobie 2012/2013  a 2013/2014  Zeleň a ochrana príro-
dy je stále aktuálna. Úspešne sme obstáli v priebežnom hodnotení a získali sme diplom „ Na ceste k zelenej škole“.  Aktivity  doposiaľ 
uskutočnené:
- Vytvorenie kvetinovej hliadky, ktorá má na starosti monitorovať starostlivosť tried o zeleň
- Vzdelávanie o bylinkách
- Príprava bylinkových čajov
- Spolupráca s útulkom pre psov
- Výroba drevených predmetov
- Pripravujú sa menovky k rastlinám v školskej budove
- Jesenná úprava areálu školy
- Príprava facebook-ovej stránky

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí – nový projekt, ktorého 
realizácia sa rozbieha v januári 2014 pod koordinovaním VuDPaP. V škole ho realizuje výchovná poradkyňa. 
učebňa kontinuálneho vzdelávania – za rok 2013 sa nerealizovalo v učebni žiadne externé  vzdelávanie. Zastrešuje MPC Banská 
Bystrica. 
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania – projekt je v štádiu prípravy. 
Zabezpečuje NuCEM . 
Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania (šta-
tistická a finančná gramotnosť). Mgr. Rošková je autorkou úloh v predmete matematika –z finančnej a štatistickej gramotnosti. Pod 
garanciou NuCEMu. 

Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety – pedagógovia školy v po-
četnom množstve vytvárajú DVO. 
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – národný projekt sa začal realizovať v januári 2014. Pričom zapojená 
školy získa 1 set – interaktívna tabuľa, notebook a pri širšom zapojení aj cca 20 tabletov. 
Školské ovocie
Školská mlieko

Spolupráca s partnermi 
Materská škola ul. Vl. Clementisa
        V prvom polroku 2013/14 sme zabezpečili vyučovanie  Anglického jazyka v MŠ dvomi učiteľkami, Mgr. Molentovou a Mgr. Joa-
chímovou. Prvý polrok spolupráce ukončili slávnostným odovzdávaním prvých polročných „vysvedčení“ budúcim prváčikom. Vo výuke  
hravou formou budeme pokračovať aj v druhom polroku.
        Prvý decembrový týždeň bol pre škôlkarov z revúckych materských škôl veľkým dňom. Boli už na tradičnej mikulášskej návšteve 
v našej základnej škole. Zúčastnili sa na jednej vyučovacej hodine a tvorivých dielní, z ktorých si domov odniesli hotové vlastnoručne 
vyrobené vianočné dekorácie. 

Projekty školy
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        žiaci deviateho ročníka si pre nich pripravili pekné mikulášske vystúpenie a predškoláci Mikulášovi ukázali, že vedia pekne spievať 
aj recitovať.
        Okrem uvedených akcií sa budúci prváčikovia, prípravkári z MŠ zúčastňovali na vyučovaní v prvých triedach, kde sa oboznamo-
vali s prostredím, ktoré ich čaká v budúcom školskom roku. Návšteva sa nezaobišla bez výmeny darčekov – malých výrobkov z papiera.
ZŠ Vítezná Litovel Česká republika
      Spolupráca v období prvého polroka pokračovala formou elektronickej  komunikácie. Na máj 2014 je pripravovaná  návšteva 
zástupcov našej školy v Litovli s cieľom dohodnúť výmenné pobyty žiakov škôl od školského roku 2014/2015.
Škola v Ledzinách Poľská republika
       Pokračujeme v spoločnom projekte v rámci programu Comenius . Na mesiac máj 2014 je pripravená mobilita – našich žiakov 
a učiteľov Ledzinách. 

LVVK, ŠkVP, PV
        Škola organizuje v lyžiarsky výcvik pre žiakov 6., 7. , a 8. ročníka. V prípade priaznivých snehových podmienok sa bude organizo-
vať v dňoch 3. -. 7. 2. 2014 v lyžiarskom stredisku Polomka. žiaci majú zabezpečené ubytovanie a dopravu a lyžiarskych inštruktorov 
z radov učiteľov. Vedúca výcviku je Mgr. Mária Chrapánová, výcvik zabezpečuje aj učiteľ Mgr. Erik Švec.

          Do ŠvP je prihlásených 83 žiakov 1. stupňa. Organizačne zabezpečuje ŠvP Mgr. Kararína Valašteková. Termín dvoch  turnusov je  
od 31. 3.  do 4. 4. 2014 a druhý turnus od 7. 4 do 11. 4 2014 v Závadke hotel Majk.

         V stave príprav je organizácia plaveckého výcviku pre začínajúcich plavcov v plavárni Gymnázia Martina Kukučína pre žiakov 5. 
ročníka v termíne 04-052014. Personálne bude výcvik zabezpečovať p. Mgr. Chrapánová a Mgr. Erik Švec. 
        Spomínané aktivity sú v súlade s aktuálnym schváleným školským vzdelávacím programom školy. 
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SLÁVNOSTNé uKONČENIE 
ŠKOLSKéHO ROKA 2013/2014

Zvoní symbolický zvonec, deviataci sa lúčia, končí pre nich jedna životná etapa, prváci čakajú, 
čo sa bude diať na školskom dvore. Stôl plný cien čaká na svojich majiteľov.

Slávnostný nástup všetkých žiakov školy je ovenčený úspechmi žiakov v súťažiach a olympiádach. Kým sa dočkali svojich ocenení, pani 
primátorka MVDr. Eva Cireňová  povedala niekoľko povzbudivých a milých slov na záver školského roka, popriala žiakom príjemné 
prázdniny a učiteľom a zamestnancom školy príjemnú dovolenku. Pán riaditeľ Mgr. Emil Valko  vyhodnotil uplynulý školský rok, ktorý 
bol pre školu a mnohých žiakov plný cien za usilovnú a mravenčiu prácu, ktorú vykonali pedagógovia a hlavne žiaci. Všetkým žiakom 
prajeme, aby si cez prázdniny oddýchli a tešíme sa na nový školský rok, ktorý by mal byť aspoň taký úspešný ako tento uplynulý a 
stretneme sa plní síl a elánu 2.9.2014.
 
Tu sú naše ocenenia:
Cena riaditeľa školy
Andrea uličná, Júlia Molentová

Absolvent školy
Slávka Vrbjarová, Dominika Ovšonková

Reprezentant školy
Marian Andrášik, Zuzana Derdáková, Andrea uličná, Júlia Molentová
udelenie knižných odmien za prospech a správanie
 
1.A - Michaela Hudecová, Martin Kuchta
1.B - Tomáš Kudlák, Alexandra Melichová
1.C - Dávid Szilárdi, Barbora Reviľáková
2.A - Tamara Molentová, Samuel Kuchta,
2.B - Sófi a Penteková, Marko Kilík
2.C - Martina Máliková, Lukáš Tamáš
3.A - Zuzka Kiselová, Robko Biž
3.B - Veronika Vrbjarová,  Eva Candelária Fumar – Diaz
3.C - Ema Kovaľová, Marek Gomori
4.A - Michaela Galovičová, Peter Viest,
4.B - Jana Máliková, Martina Székelyová
5.A - Sára Ružániová, Paulína Derdáková
5.B - Romana Poprocká, Laššan Július
5.C - Naďová Viktória, Sára Krštieňová
6.A - Petra Mladšia, Martin Marchevský
6.B - Adriana Tóthová, Lucia Eštvančíková
7.A - Matej Lábaj, Trajteľová Lenka
7.B - Boris Belán, Marek Bomba
8.A - Július Číž, Alexandra Jánová
8.B - Dominika Vrtišová
9.A - Dominika Ovšonková,  Alexandra Novysedláková
  
Ocenenia za zber papiera:
 1. Nikola Alexová
2. Ján Alexa
3. Dana Hlačinová

Čistota tried :  1.B, 2.A, 2.B, 3.A
Ocenenia za olympiády a súťaže obvodné CVČ:
 1. miesto – okres
 Petra Mladšia, Lenka Trajteľová, Andrea uličná, Lenka Trajteľová, Zuzana Derdáková
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2. miesto – okres
Petra Mladšia, Romana Poprocká, Romana Poprocká, Kristína uličná, Andrea uličná, Lenka Trajteľová, Marian Andrášik, Andrea 
uličná, Kristína uličná

Súťaž školského parlamentu – Supertrieda – 9. A , 8.A, 6. A

Súťaž školského parlamentu – najobľúbenejší učiteľ – Mgr. Erik Švec

Súťaž o kvetinovú výzdobu tried – Zelená škola: 2.A, 2.C, 3. A

Najaktívnejší členovia školského parlamentu  – Daniel Sokol, Filip Vavrek, Júlia Molentová, Andrea uličná

Športové ceny ZŠ J. A. Komenského: Atlétka roka – Pavla Kmecová, atlét roka – Patrik Škorňa

Ocenenie fl orbalovej ligy:
I. STuPEŇ  - Najlepší hráč/ka
1. – 2. ročník: 
1. miesto:           Dávid Hutka 2.A
2. miesto:           Samuel Kuchta 2.A
3. miesto:           Matúš Pavel Šepík 2. A

Cena za dochádzku:Jakub Javorčík  1.A
3. – 4. ročník: 
1. miesto:           Tomáš Belán  3.A
2. miesto:           Zuzana Kiselová  3.A
3. miesto:           Kornélia Chlebušová 3.A
              Zdenka Dachová,   3.A

II. STuPEŇ – Najlepší hráč/ka
5. ročník:
1. miesto:           Jakub Kožuch  5.B
2. miesto:           Kristína Kiselová  5.B

6. – 9. ročník – kategória chlapci
1. miesto:           Kristián Barnák  7.B
2. miesto:           Denis Fulop  7.B
3. miesto:           Patrik Škorňa  9. A

6. – 9. ročník – kategória dievčatá
1. miesto:           Adriana Tóthová 6. B

Ocenenie -  Brankár -           Marek Bomba  7.B
Stanislav Kočiš  9.A

Ocenenie absolventa– kapitán -  Patrik Škorňa  9.A

GRATuLuJEME!!!
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Klasifikácia II. polroku školského 
roku 2013/2014 v číslach:

Počet žiakov školy : 441

Vymeškané hodiny :

Znížené známky zo správania :

Prospech :

Vydané rozhodnutia :

Spolu hodiny 20612,00
Na 1 žiaka 46,74
Hodiny ospravedlnené spolu 20211,00
Na 1 žiaka 45,83
Hodiny neospravedlnené 401,00
Na 1 žiaka 0,91

Celkový počet vydaných rozhodnutí 227
Pochvala triednym učiteľom 0
Pochvala riaditeľom školy 166
Pokarhanie triednym učiteľom 21
Pokarhanie riaditeľom školy 43
Nápomienka 47

2 zo správania 4
3 zo správania 2
4 zo správania 3

Počet žiakov 441
Počet chlapcov 218
Počet dievčat 223
Prospeli spolu 428
S vyznamenaním 225
Veľmi dobre 67
Prospeli 136
Neprospeli 7
Neprospeli z  1 predmetu 5
Neprospeli z  2 predmetov 0
Neprospeli z  3 predmetov a viac 2
Neklasifikovaní 6
Oslobodení 0
Vzdelávaní podľa IVVP 5
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