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Nemrač sa, Samuel!  
Blížia sa VIANOCE!!! 



 

 

Ahoj,  všetci!!!! 

Dávno sme sa nevideli, ale som tu zas. 

Chýbali ste mi a dúfam, že som chýbal aj 

ja Vám. A pritom som bol stále medzi 

Vami! Sledoval, čo sa deje v triedach, na 

chodbách i vonku. Veď viete, ja som 

VŠADEBOLKO! 

Aj dnes Vám ukážem niečo z toho, čo sa 

dialo v škole. Nebude to iba z tohto 

školského roka, ale pridám aj udalosti 

z minulej zimy a jari. A pretože sa blížia 

Vianoce a prázdniny, prikladám aj 

literárnu prílohu.  

Teším sa, že si budeme spolu čítať o tom, 

že... 

 

 

 

 

 

 

... škola mala 60. narodeniny, ale pre 

koronu sme ich nemohli veľmi osláviť. 

 

 

 

 

 

...v našej škole tvoríme, 

 

  

 ...učíme sa 

 

 

 

 

 

 ...športujeme 

 

 

 

 

 

 ...robíme projekty 

...šetríme životné prostredie 

...píšeme 

...súťažíme 

... 

 

 



 

  

 

 

 

Kedy? 2. septembra 2021 

Kde? Na pešej zóne medzi školou a obecným úradom 

Kto? Pani zástupkyne, pani učiteľka,  pán učiteľ, asistenti 

a napokon celý špalier ich starších spolužiakov 

Koho? Prváčikov a ich rodičov 

Ako? Príhovorom, prechodom cez školskú bránu, 

pasovaním za prváka a cestičkou medzi spolužiakmi až 

do triedy  

Milí naši prváci, nech sa Vám v škole darííííííííííííí!!!! 

 

 

 

 Naša škola sa do kampane zapojila opäť po roku. Na začiatku bola 

výzva v školskom rozhlase 

Nasledovalo každodenné počítanie účastníkov. Aj niekoľko 

učiteľov sa rozhodlo v tieto dni minimalizovať cestu autom. 

Veľké výkony sme ale na počet žiakov školy nepodali. Detí v škole 

máme 431 a za dva týždne sme narátali spolu  284 bicyklov 

a kolobežiek. No nevadí. Keď neprší, aspoň kvapká  

  



 

 Svadba v škole! 

Počuli ste niekedy, že by si „prvostupniar“ 

zobral za ženu „druhostupniarku“? 

Ak nie, tak počúvajte (alebo čítajte): 

V našej škole sa tak stalo v sobotu  30. januára 

2021. Pán učiteľ Tomáš Mego, ktorý učí na      

1. stupni si zobral za manželku pani učiteľku 

Katarínu Sedláčkovú, ktorá na 2. stupni učí 

deti angličtinu. Teraz učia spolu na škole ako 

pán a pani Megovci. 

Všetci im želáme veľa šťastia! 

A pri tejto príležitosti im položíme niekoľko otázok: 

Prezradíte nám, kedy a kde ste sa zoznámili? 

Naše prvé stretnutie bolo humorné.... a, áno, symbolicky bolo práve 1. 

apríla. Pred siedmimi rokmi som prešla skúškou nováčikov a stala som sa 

členkou folklórneho súboru Zobor v Nitre. Pod vedením terajšieho manžela 

som plnila neľahké úlohy – ako tancovanie so zaviazanými očami či 

krútenie do rytmu bez použitia hudby. Pre dlhoročných členov súboru 

ohromná zábava, pre nováčikov stres, hanba a potupa. Nuž, aj také boli 

najkrajšie roky našich životov vo folklórnom súbore.   

 

Svadbu ste mali už v čase lockdownu a učili ste z domu. Nerušili ste 

jeden druhého pri online hodinách?  

Čiastočne áno, no vnímali sme to pozitívne. Vďaka lockdownu sme sa stali 

učiteľmi a žiakmi súčasne. Pre naše hlasné prejavy sme neraz vypínali 

mikrofóny a kričali na seba cez dve izby. No napriek všetkému, aspoň sme 

si vzájomne zopakovali angličtinu a učivo prvého stupňa.  

Pani učiteľka Megová, aké to bolo začať učiť v škole, do ktorej ste ešte pred niekoľkými rokmi chodili? 

Veľmi nostalgické a zároveň 

príjemné.  

Doteraz si pamätám lavicu, 

v ktorej som kedysi sedávala... 

učebnice, z ktorých som sa učila 

a teraz slúžia mojim žiakom... 

pani učiteľky, ktoré ma učili 

a dnes sú mojimi kolegyňami. 

Návrat do školy bol pre mňa 

veľkým krokom a hoci väčšinu 

času trávime za bránami našej 

školy, povedať „ÁNO“ učiteľstvu 

vnímam ako správne 

rozhodnutie.  

 



 

 

Pán učiteľ, aké je to, bývať hneď pri škole? 

Veľmi pohodlné. Ráno si dlhšie pospím a do práce prebehnem aj 

v papučiach. Na druhej strane je to i nevýhoda, keď sa pri 

odchode zo školy zabudne zhasnúť na toalete, som prvý, ktorému 

volajú. Som predsa „hneď po ruke“. 😊  

 

 

Obaja ste folklóristi. Budete sa venovať folklóru aj naďalej? 

Určite áno. Slovenské tradície pestujeme v sebe od malička a na 

základoch folklóru sme postavili aj náš spoločný život. Do 

budúcna si prajeme ešte veľa folklórnych zážitkov a generácie 

pokračujúce v našich stopách.  

 

 

 

 

 

 

ĎAKUJEME za odpovede a ešte raz: VEĽA  ŠŤASTIA!!!!! 

 



 

  

 

Poznáš ich zamestnanie?  
Vieš, s čím pracujú a kde je ich pracovisko?  
Deti z 3.A sa veru zaujímali a ešte minulý 
školský rok vytvorili pekné projekty: 

 
 

 

 

 

A ty čo vieš o práci 

svojich rodičov ? 

 

 



 

 Fotosúťaž žiakov  

Na jar prebiehala fotografická súťaž pre žiakov 2. stupňa.  
Úlohou žiakov bolo zachytiť príchod jari vo fotografii. Celkovo bolo zaslaných 57 súťažných fotografií. 
Výber tých naj bol veľmi náročný, nakoľko boli fotografie krásne a zaujímavé. Porota, ktorá fotografie 
hodnotila, pozostávala z pani učiteliek druhého stupňa. A rozhodli takto:  
 
 
 
 
1.miesto získala 
 Michaela Ježíková z triedy 8.A, 
ktorej dve fotografie získali 
najväčší počet hlasov.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Na 2. mieste sa umiestila Hanka Homoľová z triedy 
6.A.  
 
 
 
 
 
 
 

 
3.miesto obsadili dve fotografie, a to od  Karolínky Bačíkovej z triedy 6.A a Šárky Štyvárovej z triedy 9.A.  
 

 

Všetkým ďakujeme za zaslané fotografie a víťazom gratulujeme 😊 
 



  História školy v našej obci má tradíciu siahajúcu minimálne do 16. storočia. 

Najstaršia zmienka o jej existencii hovorí, že „...kostol, fara a škola existovali už 

pre rokom 1588...“ 

 Po požiari v roku 1832 bola postavená „stará škola“ – budova vedľa fary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Od školského roka 1900/1901 sa začalo vyučovanie v „novej škole“  

 

 

 

 Bola to rímskokatolícka ľudová 

škola a do konca 19. storočia  bola 

jednotriedna, to znamená že žiaci 

všetkých ročníkov sa učili v jednej 

triede 

 

 



 V rokoch 1930-40 bola v obci tiež obecná  ľudová škola v prenajatých 

priestoroch 

 Od 1. 9. 1940 bola v obci štvortriedna rímskokatolícka ľudová škola 

 V roku 1945 boli poštátnené všetky školy na Slovensku a vznikla Štátna ľudová 

škola v Trenčianskej Turnej  

 V roku 1949 bola zavedená povinná 9-ročná školská dochádzka 

 V roku 1952 bola včlenená do turnianskej školy škola v Hámroch 

 

 Nové pavilóny školy sa stavali od februára 1960 do mája 1961 a 21. 5. 1961 

bola otvorená nová deväťročná Základná škola v Trenčianskej Turnej. Od 

vzniku tejto budovy začali do školy v Turnej dochádzať aj starší žiaci 

z Mníchovej Lehoty 

V rokoch 1980 -1982 mohli ukončiť 

žiaci základnú školskú dochádzku v 8. 

alebo 9. triede, v rokoch 1983 -1998 

bola základná škola osemročná a od 

roku 1999 je základná školská 

dochádzka opäť deväťročná.  

 1. januára 2003  sa spojila základná 

a materská škola a vznikla Základná 

škola s materskou školou v 

Trenčianskej Turnej  

 

 Od 24. januára 2012 sa naša škola volá Základná škola s materskou školou 

Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 

 Terajšiu podobu 

získala škola 

prestavbou v roku 

2010 

 Čím si staršia, tým 

si krajšia, škola 

naša!!!!! 

 Želáme Ti veľa 

dobrých  učiteľov 

aj žiakov, 

z ktorých budú 

správni ľudia!!! 

 

 



 

Ako deviataci Monitor robili 

 Deviataci a ich pani učiteľky  sa od 

septembra snažili a učili, aby dobre 

zvládli Testovanie 9.  

To bolo zrušené. HURÁ!!! Potešili sa 

všetci.  

Ale ich radosť netrvala dlho.  Hneď 

ďalší deň sme sa dozvedeli, že sme 

boli vybraní medzi školy, kde sa bude 

robiť Monitoring vedomostí žiakov 9. 

ročníka elektronickou cestou 

z matematiky a slovenského jazyka. 

Súčasťou monitoringu bol aj dotazník 

o skúsenostiach žiakov s dištančným 

vzdelávaním. 

Napokon všetko dobre dopadlo. Naši deviataci boli v tom čase už prijatí na stredné školy a my sa tomu tešíme. 

 

Perličky z dištančného vyučovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od fyziky k fyzičke 
Učiteľka: Aké skupenstvá 
vody poznáš? 
Žiak - mlčky pozerá 
z monitoru, ale mikrofón 
sníma našepkávanie: 
„Kvapalné, 
kvaaapaaalnéééé....“ 
Učiteľka: Si tam sám? 
Žiak: Áno. 
Učiteľka: Tak zober tablet 
a ukáž mi izbu. 
Žiak - zoberie tablet a sníma 
miestnosť. 
Učiteľka sa takto stáva 
svedkom, ako rodinná 
príslušníčka v snahe zostať 
inkognito skočila elegantnú 
šípku pod stôl. 
 

Žiak telefonuje triednej učiteľke: 
Pani učiteľka, ja neviem, čo sa stalo, 
ale mne sa nedá pripojiť na 
slovenčinu. A inokedy mi to išlo.... 
Učiteľka: Ktorú hodinu máte 
slovenčinu? 
Žiak: No teraz, prvú hodinu! 
Učiteľka: No tak to sa nečuduj, 
začala druhá hodina, je deväť! 
Žiak: Aha! Zaspali sme!..... 

 

Žiačka telefonuje učiteľke: „Pani učiteľka, ja sa nemôžem 
pripojiť na hodiny! Nič mi to neukazuje!“ 
Učiteľka: „Čo blázniš? Veď dnes je veľkonočný pondelok!!!!“ 

 



 

 

Dobre sa rozhodnúť je ťažké. Najmä, ak to rozhodnutie ovplyvní 

veľa životov.... 

Počas dištančného vzdelávania na jar mali naši ôsmaci a deviataci 

príležitosť zúčastniť sa na online-workshope ROZHODOVANIE, 

ktorý pripravilo združenie Post Bellum. Zážitkovou formou 

zisťovali, ako funguje demokracia, ale aj to, ako sa medzi ľuďmi 

rýchlo dokáže šíriť zlo, nenávisť, prenasledovanie...  

Aké to bolo? Tu sú reakcie niektorých z účastníkov: 

 

 

 

 

Workshop sa mi veľmi páčil, 

pretože ma baví počúvať, 

keď niekto rozpráva o 

rôznych príbehoch 

(životoch) ľudí, čo si niečo 

podobné prežili. Páčilo sa 

mi, že sa nás pýtali aj na 

naše názory, mali 

pripravené rôzne zaujímavé 

aktivity takže sme sa 

nenudili a celkovo sa mi 

páčilo, že sa nás stále snažili 

zaujať, zapájať, aby sme tam 

len tak nesedeli a nič 

nerobili - boli sme proste 

stále v pohybe, nikdy nám 

nedali čas na to, aby sme 

,,zaspali" počas ich 

workshopu. Boli veľmi 

sympatické, neodsudzovali 

niektoré názory aj keď s 

nimi nesúhlasili. Mali všetko 

veľmi dobre premyslené a 

nič nenechali na náhodu, 

boli pripravené na všetko. 

 

Mne sa workshop páčil, rada sa dozvedám 

nové veci o našej histórii a mali to pre nás 

dobre pripravené a premyslené. Takisto sa 

mi páčilo aj to že nám tam rozprávali príbeh 

pani Evy ktorá si naozaj tým celým musela 

prejsť a pomocou aktivít sme sa museli 

aspoň na chvíľu vžiť do jej situácie a 

uvedomiť si že to ľudia vtedy mali naozaj 

ťažké 

 

Workshop sa mi veľmi páčil. Dozvedela som veľa zaujímavých 

informácií, ale aj príbehov z tej strašnej doby. Páčilo sa mi, že 

to bolo formou hry a aj my sme sa museli zapojiť. Mám iba 

jednu pripomienku: prestávky by mohli byť o trošku dlhšie. 

 

Ďakujem  za ten workshop, ktorý nám aspoň 

trochu spríjemnil pandemickú situáciu. Len škoda, 

že sme ho nemohli absolvovať v škole ☹ 

 



 

 

Tretiaci sa učia vybrané slová. 

A vedia ich požiť v príbehoch, ktoré 

sami vytvorili. Čítajte a uvidíte! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Reč je o textilnom odpade. Ten sa dá krásne využiť. 

Pani učiteľka Brňová ešte predtým, než sa jej narodila malá Grétka, 

pripravila projekt. 

Potrebuješ staré tričko. Rozstriháš na dlhé pásy 

a z nich sa dá utkať na krosnách krásny koberec. 

Aj tie krosná sú vynovení vďaka projektu. 

 

 

 

 

Keď nemáš krosná, pomôžu krosienka. Tkať sa dá na všeličom. 

Aj staré nite, kúsky priadze, 

zbytky čipky sa dajú využiť,  

napríklad na plstené 

obrázky. To naučila dievčatá 

a pani učiteľky pani Miladka 

Ždrnja, textilná výtvarníčka. 

A napokon je z toho aspoň 

online výstava, pretože normálne 

výstavy nie sú otvorené pre všetkých. 

Trochu šikovnosti a hľa, čo vznikne...  

 



 

  

 

 

alebo: 

Kto je múdry, dá sa poučiť 

Máte radi prechádzky v čistej prírode?  Aj naši 

tretiaci!  

No oni vedia, že čistota prírody už nie je 

samozrejmosť. O všetko sa musíme trošku 

pričiniť. My všetci.  

Deti z 3.A už teda vedia, ako na to. A možno to 

pripomenú aj nám ostatným. 

Všetkým želáme peknú jar v prírode! 

 

 

Viete, kedy naša príroda 

oslavovala? 

APRÍL – Mesiac lesov 

22.3. – Deň vody 

22. 4. – Deň Zeme 

 



No najskôr musia prísť dvaja športovci z Dukly Banská Bystrica 

a organizácie Biatlon Mánia. Jeden je biatlonista a olympionik 

Dušan Šimočko a druhý je triatlonista Ondrej Doletina. 

V telocvični pripravia biatlonový trenažér a laserové 

vzduchovky. Zaučia pomocný tím deviatakov a potom už len 

prichádza jedna trieda za druhou, aby si deti streľbu najskôr 

vyskúšali a potom ju spojili aj so simulovaným bežkovaním.  

 

Súťaž ako sa patrí! Dresy, čísla, víťazi i tí menej 

úspešní. Ale spokojní boli všetci. Aj súťažiaci, aj 

organizátori. Škoda len, že sa nedalo súťažiť 

dlhšie! 

Naše deti si vyslúžili pochvalu. Za disciplinovanosť 

ale aj šikovnosť. Ako nás ubezpečili športovci, vedia sa 

hýbať! A to je najdôležitejšie. 

Takže, sledujte súťaže v biatlone. Veď ktovie, možno sa 

niekto z našich detí „namotal“.... 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jarná tvorivosť v čase online 

vyučovania 

 

V jarnom čase sa výučba predmetov 

presunula do online sveta našich 

domácností. Žiaci mali online 

hodiny slovenského 

a anglického jazyka, 

matematiky a iných 

predmetov. Aj doma  

rozvíjali svoje vedomosti.  

 

Ale ako by to bolo, keby počas 

dištančného vzdelávania nerozvíjali aj 

svoje zručnosti? Na to sú pracovné vyučovanie 

a technika ako stvorené. 

Doma pomáhali v kuchyni s varením a pečením, 

rozvíjali svoju tvorivosť pri výrobe rôznych 

dekorácii, pripravovali sadeničky do 

záhradiek...  

 A tak hľa, malá ukážka výtvorov našich 

šikovných žiakov 

  

 



 

 

 

 Naši deviataci sa vydali na 

cestu. Kam? Do sveta 

financií. Mali dvojdňový 

seminár s názvom Krok za 

krokom vo finančnom vzdelávaní. Cieľom bolo rozvíjať 

schopnosť žiakov orientovať sa vo sfére peňazí, prijímať 

finančné rozhodnutia 

a  vedieť hospodáriť s peniazmi v každodenných 

životných situáciách. Aby sa vo svete financií, ekonómie, 

rozpočtu, poisťovníctva a sporenia nestratili, mali 

sprievodkyňu, pani Ing. Janku Jančichovú, ktorá pre 

našich žiakov vytvorila hodnotný program a že ich 

povodila svetom financií zaujímavou a obohacujúcou 

formou. 

 

 

 

 
Učiteľka: No čo, ste so 
svojím výkonom spokojní?  
Žiak: Treba zlepšiť príkon.... 

 

Učiteľka: Aké poznáme krvné 
skupiny? 
Žiak: A, B, AB, O 
Učiteľka: A ty máš akú krvnú 
skupinu? 
Žiak: Že by C? 

 

Po Pytagoriáde:  
„Nevieš, kto nám bude opravovať 
tie testy?“ 
„Ja neviem, asi ten Pytagor....“ 

 

Úloha z NBV cez eduPage: Napíš, čo 
znamená tvoje meno. Jeho význam 
môžeš nájsť na internete. 
Žiak Šimon odpovedá: Peter 
Učiteľka: Nie, to nie je správna 
odpoveď :-) 
Žiak Šimon odpovedá: Kéfas to 
znamená skala. 
Učiteľka: Šimon, toto nie je správna 
odpoveď. Šimon je totiž iné meno 
ako Peter. Pohľadaj jeho význam.... 
Žiak Šimon odpovedá: Peter (to 
znamená skala) 
Učiteľka: Šimon, ty nie si Peter.... Ak 
si Šimon, tak hľadaj význam mena 
ŠIMON!!!! 
Žiak Šimon odpovedá: Šimon bolo 
pôvodné meno sv. Petra apoštola a 
znamená ten ktorý načúva, počúva. 
Učiteľka: Tentoraz si sa trafil. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svoji predvianočnú radosť nám opísali deti z 3.B triedy a obrázky svätého Martina na 

bielom koni a unavených snehuliakov sú tiež z násteniek 1. stupňa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na Vianoce pokoj v duši, šťastie, ktoré nič neruší, 

v novom roku veľa sily, by ste v zdraví dobre žili.... 

...to Vám 

všetkým, milí 

čitatelia, želajú 

malí, väčší 

i najväčší školáci 

a školský 

časopis 

VŠADEBOLKO! 

  

 

 

 
 

Školský časopis bol vydaný v decembri 2021 v malom náklade v printovej podobe  
s literárnou prílohou. Na internete je dostupný všetkým. Príjemné čítanie!!!! 


