
 

Návrat  

 

Šaliansky Maťko 2011  

V stredu 30.11.2011 bol v čitárni našej školy XIX. ročník v prednese slovenských povestí 

"Šaliansky Maťko". Vypočuli sme si 30 ukážok. Boli prednesené žiakmi, ktorí súťažili v troch 

kategóriách. Všetci sa snažili o ten najlepší výkon. Porota p. Laščeková pracovníčka MsK, 

Michaela Rožánková ako zástupkyňa žiakov a pani učiteľky Chotárová, Špačková, Pažítková a 

Jovanovičová sa snažili o najspravodlivejší výber žiakov na víťazné miesta. Žiaci na prvom mieste 

v kategórii nás budú reprezentovať v okresnom kole. 

klikni 

 

Literárny kvíz o Andrejovi Bagarovi 

Dňa 12.12.2011 sa uskutočnil literárny kvíz na tému: Andrej Bagar a Trenčianske Teplice. 

Zúčastnili  sa ho žiaci našej školy a vytvorili šesť štvorčlenných družstiev –šiestaci, siedmaci, 

ôsmaci ,deviataci. Kvíz bol vyhodnotený v utorok 13.12.2011. Družstvá získali hodnotné ceny.   

31 literárnych otázok bolo čerpaných z výstavných materiálov o Andrejovi Bagarovi.  

klikni 

Hviezdoslavov Kubín pokračuje 

28.02.2012 ožil  ODA v Trenčíne krásnymi prednesmi z oblasti poézie a prózy. Aj naša škola mala 

zatúpenie.  

Viktoria Kováčová- 4.trieda a Miroslav Ďurík 9.trieda získali postup do okresného kola. 

Držíme im palce 13.apríla v Melčiciach- Lieskovom. 

klikni 

Hrdinovia dejín - beseda 

Dňa 26.apríla 2012 sa v školskej knižnici konala beseda s jednou zo spisovateliek knihy 

Hrdinovia dejín Mgr.Denysou Križanovou. Beseda sa niesla v zaujímavom duchu. Nebolo to 

len o knihe Hrdinovia dejín, ale deti sa i dozvedeli, ako vzniká kniha, koho všetkého treba na to, 

aby sa kniha vydala. Deti mali pripravené pekné zvedavé otázočky a pani spisovateľke aj navrhli, 

aké ďalšie osobnosti by mohli byť v  II. knihe Hrdinov dejín.    

 

     S knihou Hrdinovia dejín sa žiaci tretieho ročníka stretávali počas hodín vlastivedy, 

prírodovedy i čítania. Keď sme sa učili o vesmíre, prečítali sme si príbeh o prvom človeku, ktorý 

bol vo vesmíre, o kozmonautovi Jurijovi Gagarinovi. Keď sme sa učili na prírodovede o krvi, 

rozšírili sme si vedomosti o českom lekárovi Janovi Jánskom a keď sme na čítaní čítali o Pippi, 

nedalo mi, aby sme si neprečítali príbeh o spisovateľke Astrid Lindgrenovej... Ani sme nevedeli 

http://www.ttzs.sk/index.php?id=58
http://www.ttzs.sk/fotogaleria%2012/salmato/index.htm
http://www.ttzs.sk/fotogaleria%2012/kvizbagar/index.htm
http://www.ttzs.sk/fotogaleria%2012/hviezdkub/index.htm


ako a bol koniec knihy. Čítali sme ju spoločne počas celého roka. Deťom som sľúbila, že po 

prečítaní sa stretneme s autorkami knihy a zároveň dala úlohu, aby o príbehu, ktorý ich najviac 

zaujal, pozisťovali, či je pravda to, čo sme si prečítali. Bolo zaujímavé pozorovať, čo žiakov 

oslovilo a o čom sa ešte naviac dozvedeli. Svedčia o tom aj ich malé projektíky, ktoré poukazovali 

pani spisovateľke. 

klikni 

http://www.ttzs.sk/fotogaleria%2012/beseda_dk/index.htm

