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Časopis žiakov Základnej školy TarnovČasopis žiakov Základnej školy Tarnov

 V súťaži s firmou MILK-AGRO, spol.s.r.o. navyše môže pomôcť našej škole. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám radi, ochotne a nezištne pomáhajú.
Náš školský časopis môžete obohatiť aj Vy. Radi privítame aj Vaše príspevky 

osobne alebo na e-mailovej adrese: zs@tarnov.sk

Ako
 na 

TO
? 

Toto sú naše pravidlá:

Zber papiera                        
1.Vytriediť PAPIER . Vytriediť KARTÓN.
2.Zberné miesto: „hospodárska“ budova za budovou školy označená 
Zapísať meno a hmotnosť v ZŠ Tarnov.

PAPIER.

Zber hliníkových viečok SABI                                     
1.Hliníkové viečka SABI výrobkov umyť a vysušiť.

2.Zberné miesto: nádoba v triede ZŠ.
3.Zapísať meno a množstvo v ZŠ Tarnov.

ČERVENÁ 

Zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI                         
1.Krabicu dôkladne umyť a vysušiť.
2.Zberné miesto: „hospodárska“ budova za budovou školy označená 
3.Zapísať meno a množstvo v ZŠ Tarnov.

TETRAPAK

  Zber hliníkových viečok z ostatných výrobkov
1.Hliníkové viečka umyť a vysušiť.
2.Zberné miesto:  nádoba v triede ZŠ.ČERVENÁ

Školský rok 2018/2019

„Ten kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný  
k životnému  prostrediu.“



„Krajšie na školskom dvore“

Nadácia Volkswagen Slovakia aj v školskom roku 
2017/2018 finančne podporila v grantovom 
programe „Zelená dobrovoľníkom“ sumou 
500 eur projekt Obce Tarnov „Krajšie na 
školskom dvore“. 

 
     22.december 2018 – 7.január 2019 

     Vianočné prázdniny 

Čo nás čaká?
30.október 2018 100. výročie prijatia 
Deklarácie slovenského národa 
v Turčianskom Sv. Martine
 - jednorazový štátny sviatok 

31.október – 4.november 2018 Jesenné prázdniny 

13.november 2018 
informatická súťaž  iBobor 
v kategórii Drobci (2. – 3.ročník) 

23.november 2018 
Pasovanie prvákov 

a popoludnie spoločenských hier

29.november 2018 
celoslovenská súťaž Všetkovedko 

30.november 2018 Červená čiapočka 
– divadelné predstavenie DJZ Prešov

6.december 2018 
Mikuláš v Tarnove 

17.december 2018 Vôňa Vianoc  
– pečenie a zdobenie medovníkov

Podstatou projektu bolo zapojiť  
sa do spoločnej práce pri skrášlení 
areálu školy. 
Vytvorili sme ochrannú bariéru pre 
novovysadené rastliny vybudova-
ním nízkeho obrubníka, prekrytím 
netkanou textíliou a nasypaním 
mulčovacej kôry. 

Do týchto prác sa zapojili dobrovoľníci 
a rodičia, ale hlavne deti materskej školy 
a žiaci základnej školy, ktoré prácu poňali 
svojim spôsobom – urobili si z práce  
hru a zábavu.



 Vďaka projektu „Svet techniky v detskom svete“, ktorého podstatou bolo priblížiť 
deťom svet techniky, zvýšiť kvalitu vyučovania prírodovedných a technických
predmetov a umožniť deťom aktívne 
tráviť voľný čas zmysluplnými aktivitami, 
sme mohli zakúpiť niekoľko učebných 
pomôcok a konštrukčných hier . 

„Svet techniky v detskom svete“

Základná škola Tarnov, Tarnov 13, 086 01 p. Rokytov
e-mail:zstarnov@gmail,com

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila ešte jeden projekt Obce Tarnov 
v grantovom programe „Projekty zamestnancov“ sumou 1000 eur.

Žiakov spoznávanie sveta techniky 
nadchlo o prácu s hrami prejavujú 
záujem. 

Anton Bernolák a Ľudovít Štúr boli (štúrovci)

Kto napísal Osmijankove rozprávky?  (Krista Bendová)

„Pani učiteľka, budeme na telesnej ?“ (krúžiť panvou)

Pani učiteľka, pozrite ja mám v polievke . (bobkový list)

Simsonovci.

 Mylan Rastislav Štefánik

točiť panvicou

boborový lístok

Popletené jazýčky

„Pani učiteľka, kedy budeme cvičiť “  (brušáky)

Ktorú časť tela používa na svoj pohyb mačka? . (končatiny)

„Pani učiteľka, keď štvrtáci odídu do školy do Bardejov, budeme sa môcť hrať 

s ?“ (kinetickým pieskom)

„Deti, aká rozprávka je na obrázku?“ –  Dlhý, (široký) a bystrozraký. 

brušňáky?

Koncert

 hygienickým pieskom

štíhly 



Vpíšte názvy zvierat z obrázkov na správne miesta v krížovke. 

V jeseni letia šarkany,
vysoko nad našimi hlavami.
Fúka vietor nad stromami,
čože sa deje s listami?
Lístie padá, šuchoce,
skočiť sa nám doňho chce.

Jeseň

Kresliť sa dá aj na informatike. Takto sa nám darilo.

(Adam - 1.ročník)

(Samo - 3.ročník)

(Klaudia - 2.ročník)
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TRNKÁČIKOVA MAXIKRÍŽOVKA Návraty do školského roku 2017-18

Deň ľudovej rozprávky

Mesiac marec už odpradávna patrí knihám. 
Pri spomienke na slávneho slovenského zberateľa 
ľudových rozprávok Pavla Dobšinského sme sa 
21.3.2018  zúčastnili podujatia Deň ľudovej rozpráv-
ky v našej obecnej knižnici. 
Tohoročná úloha – rozpoznanie šiestich slovenských 
ľudových rozprávok  na obrázku nás trochu potrápila. 

Noc s Andersenom

„Pravda či výmysel?“ S touto otázkou sme 
prichádzali na tohoročnú Noc  s Andersenom. 
Odpoveď na ňu sme hľadali spolu v Obecnej
 knižnici v Tarnove spolu s autorom  
a zberateľom povestí Antonom Medvecom. 

Deň zdravia sme si tento rok pripomenuli krátkou 
besedou s predsedníčkou SČK v Tarnove, tetou 
Miladou. Hovorili sme o zdravom životnom štýle, 
ale aj o najčastejších ochoreniach ľudí 21.storočia 
– obezita a vysoký krvný tlak. Nakoniec nám teta 
krvný tlak aj odmerala.

7.4. Deň zdravia

9.apríla 2018 sa do tarnovskej základnej školy 
prišli do 1. ročníka zapísať naši kamaráti 
z materskej školy – Filip, Adam a Jakub. 
Pripravené úlohy zvládli. V septembri ich 
čaká prvé školské zvonenie.

Slávnostný zápis do 1.ročníka



Snáď každé dieťa pozná a doslova miluje lego. 
Otázka, či by chceli ísť na výstavu legokociek, bola 
asi zbytočná. Pretože odpoveď sme poznali vopred. 
Znelo jednoznačné ÁNO!!! A tak nič nestálo v ceste 
nastúpiť 19. apríla do vlaku a cestovať do Košíc na 
výstavu „BRICLANDIA“, do sveta plného farieb 
a fantázie.

Divadielko "FILIPOVE DOBRODRUŽSTVÁ"

My školáci sme sa aj tento rok 13.4. ako 
dobrovoľníci zapojili do verejnej finančnej zbierky 
Ligy proti rakovine známej pod názvom Deň 
narcisov spolu s členkami SČK z Tarnova.

Deň narcisov

Briclandia

Vyhodnotenie súťaže SABI

Každoročne sa zúčastňujeme súťaže s firmou 
MILK AGRO. Separujeme odpad –  zbierame 
tetrapak a hliníkové viečka z výrobkov SABI. 
Tento rok sme sa v zbere viečok umiestnili na
4. mieste, v zbere tetrapaku na 5. mieste. Víťazi 
Kamil Š. a Alex G. sa tešia z tabletov a škola 
získala 100€ poukážku na nákup školských pomôcok.
 

FOTONOVINY
Otvorenie školského roku 2018/2019

Nový školský rok začal s novými prváčikmi 
– Adamom, Filipom a Jakubom. 

„Svet techniky v detskom svete“

Besedy so zamestnancom spoločnosti 
Volkswagen Slovakia sa mohli naši žiaci 
zúčastniť 1.októbra 2018.  
Prácu v spoločnosti im priblížil Ing. Martin 
Klimek, vďaka ktorému sme získali finančnú
podporu od nadácie Volkswagen na projekt „Svet techniky v detskom svete“.

Stretnutie dôchodcov

Tento rok naši školáci svojim vystúpením 
zaviedli Tarnovských seniorov do sveta 
rozprávky „Ako dedko ťahal repu“. 
A tradične svojimi výtvarnými prácami 
skrášlili prostredie sály kultúrneho domu. 
Tentokrát sálu zaplnili kvetmi štyroch 
ročných období.

Happy Land

Návštevu  krajiny hier a zábavy Happy Land 
v Bardejove si žiaci užili do „vyskákania“ 
ako odmenu za krásne vystúpenie pre 
seniorov.



Deň matiek

Druhá májová nedeľa 
patrí matkám. Tento 
sviatok sme už 
tradične oslavovali 
v celej obci. Prispeli 
sme výzdobou sály 
kultúrneho domu, 
ktorú zdobili portréty 
našich mamičiek a skromné darčeky. 
No to najhlavnejšie – spevom a tancom sme zabavili 
a potešili nielen mamky, ale aj všetkých prítomných.

Hasičská súťaž Plameň 

25.mája 2018 sa naši chlapci zúčastnili územného 
kola Plameň 2018 v Bardejove. Súťažili 
v disciplínach požiarny útok s prekážkami, 
prekážkový beh na 400 m s prekážkami. 

MDD

Tohoročný sviatok deň detí sme oslávili trochu 
netradične. Prácou. Pýtate sa, či sa to dá?  
Áno. Deti si prácu premenili na zábavu. Nechýbali 
ani športové hry. Popoludní sa k oslave sviatku 
detí pridali na spoločnú opekačku na tarnovskej 
kopanine aj rodičia.

Školský výlet

12.6.2018 sme sa spolu so škôlkarmi zúčastnili
 školského výletu s cieľom spoznať nové zaujímavé 
miesta nášho malého Slovenska a pritom zažiť veľa 
zábavy. Výlet mal dve zastávky –Kaštieľ Betliar 
a Gombasecká jaskyňa. 

Kto 

Od koho

Komu s

Koho

O kom

S kým

je podľa Vás dobrý človek? 
Všetci ľudia sú dobrí, keď prichádzajú na svet. Lebo sú bezmocní a závislí od pomoci a lásky
iných. Dobrým človekom by som nazval každého, kto sa snaží žiť tak, aby vedel prejaviť 
pomoc a lásku iným počas celého života. Akýmkoľvek spôsobom.

 ste čítali prvú knihu?
Od Márie Jančovej. Volala sa Braček a sestrička. Dostal som ju na Vianoce od rodičov. 
A mám ju dodnes.

te dali svoju knihu?
Dávam ju všetkým, kto má záujem objaviť niečo nové cez kúzlo básne. Pozývam tým 
mnohých ľudí do sveta, v ktorom sa dobre žije a dýcha. V ktorom je veselo i láskyplne. 
Do sveta, kde má fantázia zelenú... Ak ste tam už vstúpili, nuž vitajte  

 ste naposledy navštívili?
Nuž práve dnes som navštívil deti v Lipanoch. Stal som sa súčasťou jednej peknej akcie, 
jedného veľkého kvízu, v ktorom súťažili deti a bolo to veľmi príjemné a pekné.

 píšete vo svojich knihách?
O kom? O čom? S kým? S čím?  O komkoľvek a o čomkoľvek. O všetkom, čo ma zaujme 
a ponúkne mi možnosť byť tvorivý a pretaviť myšlienky a nápady do poetickej podoby. 
Tou poéziou sa snažím v podstate o jediné: urobiť radosť sebe i iným. Ak sa to podarí, som 
šťastný.

 sa rád stretávate?
S každým, s kým si mám čo povedať. S každým, od koho sa môžem niečo naučiť. 
S každým, s kým sa môžem zasmiať. A s každým, koho môžem mojou prítomnosťou potešiť ja.

. 

(Otázky pripravili Kamil Š. a Filip P.)



Ako nám pomohli pri rozhovore so 
spisovateľom Valentínom Šefčíkom.

Nominatív genitív datívakuzatív lokál inštrumentál

Kto

Od koho

 bol pre vás vzorom stáť sa básnikom? 
Ja som sa stať básnikom nikdy nechcel. Ale básnických vzorov som mal veľa. 
Z tých, čo ma najviac ovplyvnili spomeniem Miroslava Válka, Milana Rúfusa, 
Ľubomíra Feldeka, či Daniela Heviera.“

 ste dostali prvú pusu?
Celkom iste od mojej mamky
 

ste niečo darovali?
Jááááj... komukoľvek  ja rád obdarúvam  

najviac máte rád?
Snažím sa mať rád všetkých ľudí... ale aj medzi 
tými všetkými sú ľudia, ku ktorým mám akosi 
bližšie. A takých bližších ľudí je v mojom živote 
tiež požehnane  

 ste napísali prvú knihu?
O kom? O čom? S kým? S čím? 
Neprezradím  Prečítaj si  

 sa najviac rozprávate?
Asi s mojimi deťmi v škole  , potom s mojimi najbližšími. 
A rád sa rozprávam s Bohom...

Tak nech sa páči  
V.

Komu 

Koho 

O kom

S kým

 Obecné slávnosti 
– program žiakov 

„Jarné zvyky“

Tradičnou udalosťou v obci sú každoročne 
obecné slávnosti. Tento rok prispeli do progra-
mu svojim vystúpením aj naši žiaci.

Stretnutie materských a základných škôl

Deň s vojakmi, športové a zábavné súťaže, chutné 
jedlo, zábava. To všetko si mohli spoločne 29.júna 
užiť deti materských a žiaci základných škôl 
z Tarnova, Rokytova, Mokroluhu, Zlatého 
a Sveržova na našom tarnovskom ihrisku.

Kvety v záhrade

Spoznávame svet rastlín. Aj takejto téme sa 
venujeme počas školského roka. Zaujímavejšie 
ako v učebniciach to bolo v záhrade tety 
Ľudy Kuľkovej.

Rozlúčka so štvrtákmi

V školskom roku 2017/2018 sa s tarnovskou 
školou rozlúčili štvrtáci Alex, Filip a Kamil. 
Naposledy v zábavnom programe 
„Tarnovské inkognito“. 
Premiéru mali aj mamičky. Nechýbali tablo, 
spomienky, darčeky, tortičky, ale i slzičky.



Dočkali sme sa. 29.6.  – vytúžený deň každého 
žiaka. Vysvedčenie dostal každý. 
Odmeny za rôzne súťaže (Matemticky klokan, 
Maksík)  pre tých, ktorí sa zúčastnili. 

A nakoniec už iba – Huráá prázdniny!

Vysvedčenie a slávnostné ukončenie školského roku

Naši žiaci v školskom roku 2018/2019

Filip 

Jakub 

Klaudia 

Adam 

Katarína 

Samuel



A ak sa náhodou niekde pokazí, musímedlho čakať len 
preto, lebo nie je nablízku slon.Slony netreba ničiť, sú to 
užitočné zvieratá, aj keď sa u nás na úžitok nevyužívajú.

Náučné príbehy zo života slonov
Slon je zviera, ktoré má veľký trup, veľké uši, veľký chobot a veľké nohy. 
To sú znaky podľa ktorých každý pozná slona. No keby ste ho stále nemohli 
spoznať, tak má ešte malý chvost /za ktorý sa hanbí/ a podľa neho ho určite 
spoznáte. Kedysi žil v raji, kde mu bolo dobre.  
Ale keď pojedol divé figy zo zakázaného stromu
a narástol mu z toho dlhý chobot, tak ho 
vyhnali do Afriky. A odtiaľ ho doviezli k nám. 
Preto je u nás zákonom strážený.
Na slonovi sa mi ešte veľmi páči
chobot a dva biele tesáky.

Chobot využíva na: 
trúbenie
dvíhanie

ovievanie
podávanie

a oblievanie na Veľkú noc.

Modernejšie choboty už majú vodovod
a sprchu s teplou vodou.

Jedinou príbuznou chobota je chobotnica, 
ktorú príroda tak spotvorila, že sa naňho 
vôbec nepodobá.

Niektoré slony sa dostanú aj do cirkusu. 
Hlavne tie, ktoré mali jednotku 
z telocviku. No a tie, čo mali jednotku 
zo správania idú do ZOO. Najlepšie je 
asi tým slonom, ktoré nič poriadne 
nevedia. Tie potom naháňajú žirafy, 
zebry a turistov, ktorí si prišli do Afriky 
vystreliť. 

Slon má aj chutné mäso najmä uši. Preto 
sa aj hovorí, že rezeň ako slonie ucho je 
najlepší.Ináč je slon veľký darmožravec, 
ktorý viac zje ako potrebuje a preto 
priberá. Dospelý slon váži aj niekoľko 
tónov, takže je veľmi silný .Keby chcel, 
utiahne aj autobus.  

Z literárnej tvorby našej pani riaditeľky, 
za ktoré získala toto ocenenie: 
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