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NA ÚVOD... 

 

Zo začiatku sme sa smiali, že koronavírus tu dlho nebude, pretože vraj 

bol „vyrobený“ v Číne. A predsa je tu stále s nami, už druhý rok, 

a pravdepodobne ešte nejaký čas asi pobudne. Napriek tomu ideme opäť do 

školy a zdá sa, že sa tešíme. Po mesiacoch striedania otvorených a zavretých 

škôl sa brány opäť otvárajú a vyučovanie začne tak, ako sme zvyknutí. 

Inteligencia je schopnosť prispôsobiť sa neočakávaným situáciám, 

aspoň tak hovorí jedna z jej definícií. A presne v tom je súvis z posledných 

dvoch školských rokov. Všetci  - učitelia, rodičia aj žiaci, sme sa spoločne 

dokázali prispôsobiť novým výzvam, ktoré pred nami stáli. Kvôli pandémii 

prešla naša škola a vlastne celé školstvo najväčšou reformou za posledné 

roky. Inokedy zakázané mobily či tablety sa nám stali nevyhnutnou súčasťou 

on-line vyučovania. Mnohí sa zoznámili so samoštúdiom, ale najmä, všetci 

sme si vycibrili cit pre riadenie svojho času či disciplínu.  

Zaželajme si, aby sme to pozitívne, čo nás pandémia naučila, preniesli 

do vyučovania v tomto, ale i v ďalších školských rokoch a na to negatívne, 

aby sme rýchlo zabudli. Nezabúdajme však na trpezlivosť, optimizmus, 

odvahu, porozumenie a samozrejme na lásku. 

A ako povedala Matka Tereza: „Keď práca nie je pretkaná láskou, tak 

je zbytočná.“ Pretkajme teda spoločne našu prácu láskou tak, aby sme mohli 

na konci školského roka povedať, že nebola zbytočná, ale naopak, že bola 

prospešná, užitočná a potešujúca.  

Mgr. Zuzana Minarčíková 
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KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 
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INFORMÁCIE K NÁSTUPU ŽIAKOV DO ŠKOLY  

V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022. 

 

Vážení rodičia, milí žiaci ! 

V súvislosti so začiatkom nového školského roka  bol vydaný  Školský semafor, ktorého 

cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu 

trvania pandémie ochorenia COVID-19. 

Prinášame vám stručný prehľad tohto dokumentu. 

▪ zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o 

bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení 

dochádzky do školy v trvaní tri a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní,  

vrátane víkendov a sviatkov. Tlačivo môžete vyplniť: 

- elektronicky cez rodičovské konto v aplikácii Edupage, po prihlásení sa 

do svojho rodičovského konta v ponuke START vyberte možnosť 

Žiadosť/Vyhlásenie;  

- v papierovej forme (tlačivo). 

▪ rodičia žiakov prvého ročníka dostanú a vyplnia tlačivo pri vstupe do budovy 

základnej školy v prvý deň šk. roku (2.9.2021). 

▪ v prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak 

považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného 

lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. 

▪ zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na päť po sebe idúcich vyučovacích 

dní. Pri absencii viac ako päť po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu 

ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre 

deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na 

vyučovaní z čoho vyplývajú rôzne následky.  

▪ medzi základné sprísnené podmienky patrí povinnosť prekrytia horných 

dýchacích ciest pre žiakov v základných školách, od 4. októbra 2021 len mimo 

kmeňovej triedy, v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Zákonný zástupca má 

zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako 

náhradné) a jednorazové vreckovky. 
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▪ rodič zodpovedá za dodržiavanie všetkých hygienicko-epidemiologických 

opatrení počas pobytu žiaka v škole!  

▪ ak by žiak splnil podmienku prekrytia horných dýchacích ciest a následne by si 

zložil ochrannú pomôcku z tváre a odmietol si ju opätovne nasadiť na tvár, 

riaditeľ školy môže kontaktovať rodiča na účel prevzatia žiaka zo školy. Ak je to 

nevyhnutné môže kontaktovať políciu alebo príslušný regionálny úrad verejného 

zdravotníctva.  

▪ zákonný zástupca je povinný oznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s 

osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, alebo informáciu o nariadenej 

karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast. Zákonný zástupca 

taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-

19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu. 

▪ zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania 

v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na 

základe potvrdenia detského lekára. 

▪ ranný filter je záväzný pre všetkých žiakov – meranie telesnej  teploty 

a dezinfekcia rúk. 

▪ odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ 

(tlačivo). Riaditeľ tak v prípade potvrdenia pozitívneho ochorenia na COVID 19 

bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov 

ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť 

výnimku z karantény, ktorých sa týka (zaočkovaní, prekonaní do 180 dní). 

▪ odporúčame realizovať samotestovanie v domácom prostredí v priebehu 

školského roka Ag testami 2x týždenne. 

▪ podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách 

okresov. Vyučovanie sa bude prerušovať len v jednotlivých triedach, nie v celej 

škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie 

COVID 19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si 

uplatňujú výnimku z karantény). 

▪ nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, 

hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), 

ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. 

▪ podrobnejšie informácie na: 

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ 

Ing. Eva Šipeková 

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/
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PRIVÍTANIE PRVÁČIKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. september  bol pre našich prváčikov naozaj veľkým 

dňom. Konečne sa dočkali! Mohli vojsť do „ozajstnej“ školy 

a hľadať svoju pani učiteľku. A veru, pátrala po nich aj ona. 

Nuž našli sa pred budovou školy a potom sa spoločne pustili 

do dobrodružnej výpravy hľadania prváckej triedy.  

Nebolo to ľahké. Cestou museli  splniť rôzne úlohy. 

Pomáhali im dve usilovné včielky Martinka a Adelka z ôsmej 

triedy.  Prváci  boli veľmi šikovní a 

hravo všetko zvládli. Triedu 

nakoniec objavili! Bolo že to 

radosti...  

Školský rok mohol naozaj začať.  

A takto sa darí našim prváčikom v školských laviciach. 

Radosť pozrieť na ich sústredené tváre.  

Mgr. Alena Sakalová 

Vitaj milý žiačik, 

od dnes si prváčik. 

Víta Ťa tu nová trieda, 

číslice i abeceda. 

My sme veľká rodina, 

učenie sa začína... 
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ZAUŽÍVANÉ ANGLICKÉ FRÁZY 

 A VÝRAZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Gabriela Benčatová 

Absolutely Absolútne/Rozhodne 

Certainly Určite 

Definitely Absolútne/Rozhodne 

Of course Samozrejme 

Of course not Samozrejme, že nie 

OK/ Okay V poriadku 

Same to you Aj tebe/Vám 

That´s enough To stačí 

That´s fine To je v poriadku 

That´s right To je správne 

I like Mám rád 

I don´t like Nemám rád 

Me too Ja tiež 

Not bad Nie zle 

I´m going out Idem von 

I´ve got to go Musím ísť 

I´m in a hurry Ponáhľam sa 

It doesn´t matter To je jedno 

It´s not important Nie je to dôležité 

It´s not serious Nie je to vážne 

It´s not worth it Nestojí to za to 

As soon as possible 

(ASAP) 

Čo najskôr 
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NAŠI DEVIATACI SA ZAMÝŠĽAJÚ... 

 

 Ani som sa nenazdala a moja púť 

v základnej škole sa končí. Viem, že to bude 

náročný ročník, nakoľko ma čaká Testovanie 9 

a prijímacie skúšky na strednú školu. Veľmi mi 

záleží na tom, aby som dosiahla čo najlepšie 

výsledky, pretože v budúcnosti by som chcela 

študovať na vysokej škole. Rada by som išla po stopách mojich súrodencov. Najviac sa teším 

na matematiku, chémiu, biológiu. K všetkým predmetom by som chcela pristupovať 

zodpovedne, aby som sa čo najviac naučila. Potešilo by ma, keby sme aspoň v 9. ročníku 

boli súdržní a navzájom si pomáhali. Momentálne prežívame náročné obdobie puberty 

a učitelia to majú s nami ťažké. 

 

Od 9. ročníka očakávam nové 

vedomosti, zručnosti. Dúfam, že sa mi 

podarí dostať na strednú školu a mať 

dobré vysvedčenie. Je to posledný rok 

v škole, predpokladám, že si ho najviac 

zapamätám a užijem. Taktiež by som 

uvítal, keby nás počas školského roka 

nezavreli a mohol by som sa zúčastniť 

nejakých olympiád. 

Rád by som sa dostal na dobrú 

strednú školu. Chcel by som byť 

futbalistom alebo policajtom. Teraz 

je dôležité pripravovať sa na každú 

vyučovaciu hodinu a mať dobrý 

prospech. Ďalšou podmienkou je byť 

v dobrej fyzickej a zdravotnej 

kondícii. Treba si vybrať takú cestu 

životom, ktorá nás napĺňa a robí nás 

šťastnými. 

 

 

 

 

Celý tento ročník považujem za dôležitý. Nebojím sa, lebo viem, že za 

tých deväť rokov som urobila veľký pokrok. Stále mám čas na rozhodnutie, 

kam pôjdem študovať. Ale svoje rozhodnutie musím poriadne zvážiť. Chcem 

si deviaty ročník užiť naplno. 
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Tento rok je pre nás zo všetkých ročníkov najdôležitejší. Veľmi sa obávam toho, 

ako to všetko zvládnem. Nebudem mať veľa voľného času kvôli učeniu a krúžkom, ktoré 

mi pomôžu s prípravou. Sústrediť sa na také množstvo učenia bude pre mňa veľmi 

náročné, ale robím to pre svoju budúcnosť. Pevne dúfam, že sa nám nezatvoria školy. Mrzí 

ma, že sa naša trieda o chvíľu rozdelí 

a každý pôjde svojou cestou. Verím, že sa 

dostaneme na vysnené školy a budeme 

všetci úspešní. 

  

Viem, že v deviatom ročníku 

by som sa mala snažiť viac ako 

doteraz a musím vymeniť zábavu 

za prípravu na všetko, čo ma čaká. 

Tento rok bude pre mňa ešte stále 

poznačený pandémiou a dištan-

čným vzdelávaním z predchádza-

júcich ročníkov. Veľa vecí som 

pozabúdala, pretože som sa tak 

veľmi neučila ako v škole, takže sa 

musím všetko doučiť. 

 Očakávala by som viac 

pochopenia od učiteľov a možno aj od 

rodičov. Veď aj oni vedia, že tento rok 

pre nás nebude jednoduchý. Výber 

školy, nad tým sa zamýšľam už viac 

rokov a stále nie som rozhodnutá. 

Určovanie priorít, zamýšľanie sa nad 

svojím budúcim povolaním, rozmýš-

ľanie, ako súvisí daná škola s daným 

zamestnaním... 

 

 

 

   

Deväť rokov, počas ktorých sme si prešli dobrými aj ťažkými chvíľami. Deväť 

rokov, počas ktorých sa formovala naša osobnosť. Príde deň, kedy sa budeme musieť 

rozlúčiť a ísť svojou cestou. O tom je deviaty ročník. Chcem dohnať stratené vedomosti, 

získať nové a zvoliť si správnu cestu. Viem, že naši učitelia nám budú nápomocní a v slabej 

chvíli nás podržia tak, ako to robili doteraz. Posledný ročník si chcem užiť s ľuďmi, 

spolužiakmi, o ktorých viem, že sa odchodom zo školy naše priateľstvo nekončí. 

 

       žiaci 9. ročníka, Mgr. Renáta Papšová 
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ ČOKOLÁDY 

 
V pondelok, 13. 9. 2021, sme na našej škole po 

prvýkrát oslavovali Medzinárodný deň čokolády. 

Pripomenuli sme si históriu, výrobu, jej spracovanie, ale 

taktiež, aká neodolateľná vie byť jej chuť a vôňa. 

Ochutnávali sme rôzne druhy čokolád a tiež čokoládovú fontánu s ovocím. Touto cestou 

patrí poďakovanie rodine p. Petra Jandačku, ktorý nám ako sponzor umožnil oslavu Dňa 

čokolády uskutočniť. 

Medzinárodný deň čokolády je oslavou 

najpopulárnejšej sladkosti na svete – čokolády. 

Čokoláda je okamžitým zdrojom energie pre telo i 

dušu, pomáha odstraňovať napätie a stres a zároveň 

vyvoláva v človeku príjemné pocity a pokoj. 

Čokoláda sa vyrába z plodov kakaovníka Theobroma cacao, 

ktorý rastie v tropických oblastiach. Je veľmi náročný na 

pestovanie a podmienky. Plody kakaovníka rastú priamo na 

kmeni. Majú tvar malej rugbyovej lopty a vo vnútri ukrývajú 

kakaové bôby. Tie sú v surovej podobe pokryté bielou 

tekutinou. Zber plodov prebieha dvakrát ročne. 

Základom čokolády je 

kakao, ktoré sa získava z bôbov tropického stromu 

kakaovníka. Veľké kakaové plantáže sa 

nachádzajú v okolí rovníka v západnej Afrike, ale 

najkvalitnejšie kakaové bôby rastú na stromoch v 

strednej a južnej Amerike (zdroj: https://nestvillechocolate.sk/o-

cokolade/). 

Medzinárodný deň čokolády sa našim žiakom veľmi páčil, pretože sme sa všetci 

utvrdili v tom, ako nám čokoláda chutí. Dúfame, že o rok túto peknú akciu budeme 

môcť opäť zopakovať a založíme na našej škole novú sladkú tradíciu. 

Bc. Mária Jandačková 

https://nestvillechocolate.sk/o-cokolade/
https://nestvillechocolate.sk/o-cokolade/
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JESEŇ PANI BOHATÁ... 

 

 

 

 

Jeseň pani bohatá, 

farbí stromy do zlata, 

premaľúva celý sad. 

Zletel vietor šiky-miky, 

hojdá všetky konáriky, 

vraj by stromy zobliecť rád.  

 

Mária Rázusová-Martáková 

 

 

 

 

 

 

Výtvarné práce žiakov 2. ročníka, 

Mgr. Andrea Karchutňáková 
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EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 

 

      Rada Európy podporuje 

mnohojazyčnosť v celej Európe, preto aj 

z jej iniciatívy vznikol a už dvadsať 

rokov sa oslavuje Európsky deň jazykov. 

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov 

Európanov zo 47 členských štátov Rady 

Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v 

školách aj mimo nich, učili viac jazykov.  

S presvedčením, že jazyková 

rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie  

väčšieho interkultúrneho porozumenia a 

kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho 

dedičstva nášho kontinentu, rozhodli sme sa aj 

v našej škole podporiť túto myšlienku.  

V piatok, 24. 9. 2021, sme vyučovanie vymenili za bohaté a pestré aktivity 

spojené s cudzími jazykmi a kultúrou, tento rok predovšetkým s angličtinou a 

Spojeným kráľovstvom. Plnili sme úlohy, riešili kvíz, reagovali na 51. výzvu pre 

tento rok, absolvovali prednášku o Veľkej Británii a známej anglickej tradícii - Čaj 

o piatej, ktorú sme spolu s malým občerstvením aj vyskúšali a tvorili dizajn trička 

na nasledujúci rok.  

Úspešní riešitelia kvízu 

boli odmenení a súťaž o 

najlepší návrh na tričko EDJ 

2022 pokračuje do konca 

októbra. Budúci rok 

pokračujeme v tejto tradícii.  

Mgr. Jana Čviriková 
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EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV  - 51. VÝZVA  

 

Čo sa odvážiš urobiť v angličtine? 

Siedmaci vytvorili zaujímavé krížovky... 

 

Napíš minulé príčastia slovies: 

 

 

 

 

1 feel  2 know 

3 go   4 fall 

5 build  6 cost 

7 hold  8 tell 

9 let   10 have 

 

Nikola Odváhová, Helena Cabajová a Martina Polková 

 

 

 

1 sloveso byť v predprítomnom čase 

2 mesto v Škótsku  

3 mesto na juhozápade Anglicka 

4 otec po anglicky 

5 jablko po anglicky 

6 most po anglicky 

7 južná časť Veľkej Británie           Bystrík Pavlík a Ondrej Bukovan 

   Mgr. Jana Puchoňová 
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ZAČÍNAME S RUŠTINOU 

 

Ruský jazyk som si vybrala preto, lebo ma veľmi 

zaujal tento jazyk, ďalej sa mi páčila rozprávka 

Mrázik a samozrejme aj ich kroje, matriošky 

a chrámy s maľovanými a pozlátenými 

vežičkami.  

 

Zaujímavosti: Rusko má ako jediná krajina na 

svete deväť po sebe idúcich časových 

pasiem. 

 

  

Dôvod, prečo som sa prihlásila na ruštinu 

ani sama neviem, no už od detstva sa mi páčila 

a nejako mi to ostalo dodnes.   

 

Zaujímavosti: Rusko s rozlohou 17,1 mil. km2 je väčšie ako Pluto s rozlohou 16,6 mil. 

km2. Vlastnia najviac jadrových zbraní. Obmýva ho až 13 morí. Až tretina Rusov verí, že 

Slnko sa točí okolo Zeme.  

 

Ku ruštine ma priviedla hlavne mama. Tento jazyk má veľmi rada a ako malá sa ho 

učila tiež. Tak som si povedala, prečo nie. Nie je sa čo čudovať, veď aká matka, taká 

dcéra. 

 

Zaujímavosti: Rusko je úžasná krajina plná rekordov a drahokamov. Ako vlastne 

vzniklo? Kto ho objavil? Má aj niečo, o čom nikto nevie 

alebo je to len obyčajná krajina? Vieme, že prvá 

zmienka pochádza z 10. storočia, potom sa Rusko 

začalo vyvíjať. Dnes má už takmer 146 mil. obyvateľov 

a rozlohu 17 mil. km2. Jeho súčasťou sú mnohé 

pamiatky, napr.: mesto Petrohrad a Červené námestie. 

Isté je, že toto miesto skrýva mnoho tajomstiev, ktoré čakajú na odhalenie. Stačí hľadať.  
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Ja som sa rozhodla učiť ruštinu, lebo sa mi tento jazyk  

páčil už od detstva.  

 

Zaujímavosti: V Rusku je o 1 milión viac žien ako mužov.   

 

 

Ruštinu som si vybrala preto, že sa mi páči tento jazyk, a preto sa ho chcem naučiť. 

V Rusku je veľmi pekne. 

 

Zaujímavosti: Rusko je federálna 

republika s poloprezidentskou 

formou vlády. Jeho rozloha je 

17 128 426 km2. Je najväčším 

štátom sveta, zaberá niečo vyše 1/8 

zemskej súše. Zahŕňa značnú časť 

východnej Európy a takmer celú 

severnú Áziu. Rusko má takmer 147 

mil. obyvateľov a je deviatou 

najľudnatejšou krajinou na svete. 

Moskva je hlavným mestom Ruskej federácie a zároveň najväčším mestom v Európe. 

Významnými pamiatkami sú: Chrám Vasilija Blaženého, Chrám Krista Spasiteľa, Chrám 

Všetkých Svätých, Katedrála Zjavenia Pána atď. V Moskve sa nachádza metro, má 12 

liniek. Najstaršie stanice majú bohatú výzdobu, pozlátené stropy, lustre, maľby a sochy. 

 

Ruštinu som sa začala učiť, pretože 

ma zaujal jazyk a krajina. Chcela som 

sa o nej dozvedieť viac a niečo sa 

naučiť. 

 

Zaujímavosti: Ruské písmo sa volá 

azbuka a má 33 písmen. Začína 

A a končí JA. 

 

žiaci 7. ročníka, Mgr. Katarína Kasemová 
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TRETIACI SA PREDSTAVUJÚ  

Volám sa Dominika Hírešová. Som žiačkou Základnej školy 

v Kotešovej. Navštevujem tretí ročník. Po prázdninách som sa 

tešila do školy. Rada sa bicyklujem a korčuľujem. Teším sa na 

všetko nové, čo sa naučím v tomto školskom roku. 

Volám sa Kristínka Hujová. Bývam v Kotešovej. Chodím do tretej triedy. Môj obľúbený 

predmet je anglický jazyk. Rada chodím na turistiku. Mám sestry – dvojičky. Volajú sa 

Natálka a Sofinka.  

Volám sa Šimon Feješ. Chodím do 3. triedy na ZŠ Kotešová. Rád 

športujem a pomáham pri kosení trávy na záhradnom traktore. 

V budúcnosti by som chcel byť záhradník alebo profesionálny 

športovec. Som najrýchlejší v jazde na bicykli na trekovej dráhe. 

Volám sa Nikolka Chalupianská. Mám 8 rokov. Mám jedného brata a jednu sestru, volajú sa 

Tobiáško a Tamarka. Chodím na tanečnú školu, volá sa Art Dance Academy. Tancujem tam už 

štyri a pol roka a baví ma to... 

Volám sa Alžbetka Pažičanová a mám 8 rokov. Chodím do 3. 

triedy. Bývam v Kotešovej. Rada bicyklujem a viem hrať na 

klavíri. 

Ahojte, volám sa Dávid Boháčik. Chodím do 3. triedy. Bývam 

s babkou a mamou. Rád chodím na ryby a rád hrám futbal. Doma chováme holuby. 

Volám sa Miško Štaffen. Bývam v Kotešovej. Mám 8 rokov. Som žiakom tretieho ročníka základnej školy. 

Volám sa Ninka Mariniaková. Bývam v Kotešovej. Mám rada 

psíkov. Vo voľnom čase sa bicyklujem, skáčem na trampolíne 

a kreslím. 

Volám sa Dianka Kubalová. Bývam v Kotešovej, kde chodím aj do 

školy. Mám rada zvieratá a doma máme zajačika a prepeličku. 

Ahojte, ja sa volám Sebastián Hrankay. Chodím do 3. triedy základnej školy. 

V škole sa mi veľmi páči. 

Volám sa Peľka Holá. Mám rada zvieratká. Keď budem veľká, 

budem kvetinárka. Rada sa starám o kvety v záhrade. Ešte rada 

korčuľujem a plávam. 

Som Michal Vantroba a rád sa bicyklujem a lyžujem. Mám 8 rokov a mám brata Paťka. Bývam 

v Kotešovej. 

Volám sa Nelka Juríková. Chodím do školy v Kotešovej. Som žiačka tretieho ročníka a mám osem rokov. 
Mám mladšieho brata Šimonka. Má tri roky a chodí do škôlky. Rada chodím do školy a učím sa nové veci. 

Žiaci 3. ročníka, Mgr. Zuzana Minarčíková 



S t r a n a  | 18 

 

SVETOVÝ DEŇ MLIEKA NA ŠKOLÁCH 

V stredu, 29. septembra 2021, sme si pripomenuli v našej škole Svetový deň 

mlieka na školách.  

Pestrá strava, obsahujúca všetky 

biologicky významné látky, je základom 

výkonnosti a zdravia ľudí. Mimoriadne 

postavenie v tejto oblasti má u dojčených detí 

materské mlieko a u detí a dospelých kravské 

mlieko. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú 

jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných 

zložiek ľudskej výživy. Medzi odborníkmi vo 

všeobecnosti panuje názor, že mlieko je takmer 

dokonalou potravinou. Obsahuje v dostatočnom a primeranom množstve a optimálnom 

pomere mnohé biologicky významné látky dôležité pre plnohodnotnú výživu. Sú to hlavne 

bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerálne látky a stopové prvky. V prospech mlieka svedčí aj 

fakt, že využiteľnosť živín obsiahnutých v mlieku je veľmi vysoká. Mlieko obsahuje 3 - 5 % tuku, 

ktorý je zložený z približne 140 rozličných mastných kyselín. Mnohé z nich sú esenciálneho 

charakteru, to znamená, že si ich ľudský 

organizmus nedokáže syntetizovať. Preto 

je nevyhnutné prijímať tieto kyseliny z 

potravín. Mlieko je aj zdrojom bielkovín, 

vitamínov a minerálnych látok (zdroj: 

Medzinárodný deň mlieka - Enviroportál - životné 

prostredie online (enviroportal.sk). 

Všetci určite dobre vieme, ako je pre náš organizmus mlieko veľmi prospešné, 

a preto sme tento deň oslávili nasledovne: 

➢ žiaci prišli do školy oblečení v bielych tričkách  

➢ žiaci si mohli priniesť do školy rúška, ktoré si doma vyzdobili  

➢ na desiatu si každý priniesol mliečnu desiatu – jogurt, mlieko, syr a podobne 

➢ na nástenke na dolnej chodbe v hlavnej budove školy si žiaci mohli celý týždeň 

naštudovať veľa zaujímavých informácií o mlieku 

➢ kvíz mohli deti vyplniť do piatku 1.10., víťazi dostali mliečnu odmenu 

RNDr. Ľubomíra Hollánová 

Mgr. Zuzana Zajacová

https://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/362
https://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/362
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