
Vybíjaná dievčat na 1. stupni ŠZŠ v Rudňanoch 

 

Dňa 12.01.2016 sa odohral zápas vo vybíjanej žiačok na 1. stupni ŠZŠ. Hralo sa v dvoch 

družstvách. Tieto družstva tvorili dievčatá z 3,4,5 ročníkov. Vyhralo družstvo z 3 

ročníka. Zápas prebiehal podľa vopred stanoveného cieľa. Žiačky si osvojili základy 

vybíjanej a lepšie si osvojili hru.  

Zodpovední:  PaedDr. Leonard Novotný  

                       Mgr. Katarína Olejárová   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zimná krajina 

 

Termín:   19.1.2016 
Miesto konania:  Spojená škola Rudňany, 6.A trieda     
Zodpovedná:                Mgr. Topoliová Martina,   Mgr. Bocková Jana 

Dňa 19.1.2016 sa v priestoroch 6.A triedy uskutočnila súťaž  “Zimná krajina”. Tejto akcie sa 
zúčastnili žiaci 2. stupňa špeciálnej základnej školy, z každej triedy jeden žiak. Žiakov v triede privítala 
zimná dekorácia na tabuli a výzdoba triedy ponorená do zimných farieb.    

 V úvode sme si všetci spolu pripomenuli krásu zimy – jej zmysel. Žiaci si tak upevnili vedomosti, ktoré 
sa im poskytujú na rôznych vyučovacích hodinách.   
Žiaci mali na lavici pripravené pomôcky k vytvoreniu prác. Podľa svojej fantázie mohli vykúzliť tie 
najkrašie maľby a zanechať tak odkaz bielej pani - Zime.  
Fantázia bola pestrá u každého žiaka.  Vedeli ako budú postupovať pri svojich prácach, a tak sa s 
chuťou pustili do nich.  
Žiaci pri práci využívali výtvarný materiál – výkresy, farebný papier, vodové farby, štetce, ceruzy, vatu 
a iný materiál.  
Žiaci pracovali veľmi aktívne a boli očarení svojimi výslednými prácami. Vyhodnotenie bolo 
prevšetkých žiakov rovnaké, pretože všetci usilovne pracovali  a každý z nich si zaslúžil  byť  na  prvom  
mieste.  

Zúčastnení žiaci:  

6. A  -  Vanesa Tulejová                                               

6. B  -  Ján Horváth                                                       

6. C  -  Oľga Horváthová                                              

7. A -   Dominik Horváth                                              

7. B  -  Štefan Horváth 

8. D  -  Lýdia Horváthová 

8. C  -  Jaroslav Horváth 

9. B  -  Rozalinda Horváthová 

      

 

 

 

 

 

 

 



Divadelné predstavenie 

 

 

Martin Kukučín   „Rysavá jalovica“ 

Miesto:  Spišské divadlo Spišská Nová Ves 

Dátum:  22.01. 2016 

Zodpovedný:   triedny učiteľ PaedDr. Katarína Imrichová 

Trieda: VIII.A 

Počet žiakov: 7 

 

 

Aj v novom roku si žiaci opäť mohli pozrieť ďalšie divadelné vystúpenie 

v podaní spišských hercov a to komediálny príbeh o mužoch, ženách a jednej 

jalovici.  

Dvaja kmotrovia Adam Krt a Adam Trnka sa v čase vianočných sviatkov stretnú 

na mrhanovskom jarmoku. Slovo dá slovo a Krt od Trnku kúpi mladú jalovičku. 

Pri výdatnom zapíjaní dobrého obchodu, im však jalovica zmizne priamo spred 

krčmy. Duchovní kmotrovia sa rýchlo rozkmotria. Adama Krta čaká strastiplná 

cesta domov, na konci ktorej ho čakajú výčitky jeho jazyčnatej ženy Evy. 

Záhada okolo stratenej jalovice sa napokon vyrieši a príbeh šťastne skončí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tešíme sa na ďalšie divadelné dopoludnie. 

 

 

http://www.spisskanovaves.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Rysava_jalovica_02.jpg&md5=2aaaf0873ed1c120e02e0a49c343b2a3f20e8049&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjkwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6Ijgw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czoyNDoiPGJvZHkgYmdjb2xvcj0iI2ZmZmZmZiI+&parameters[2]=IjtzOjQ6IndyYXAiO3M6MzU6IjxhIGhyZWY9ImphdmFzY3JpcHQ6Y2xvc2UoKTsi&parameters[3]=Pnw8L2E+Ijt9


FAŠIANGOVÝ ZUMBA MARATÓN 

28.1.2016 

 

Fašiangového Zumba Maratónu sa zúčastnilo 20 žiačok z jednotlivých 

tried.Zumba Maratón sa konal v 7.A triede.  

Dievčatá boli prezlečené v rôznych maskách. Niektoré masky boli vyrobené, 

niektoré si žiačky priniesli z domu. Ostatné kostýmy a rekvizity boli žiačkam 

požičané zo školy.  

Žiačky si v kostýmoch zatancovali na latinsko- americkú hudbu podľa vopred 

pripravených choreografií.  

Zumba maratón trval dve hodiny od 13,00 – 15,00. 

Spoločne sme otvorili karnevalovú sezónu 2016, zatancovali si, no i poriadne sa 

zapotili. 

Organizátor: Mgr. Zina Strehovská 

Pedagogický dozor: Mgr. Bocková, Mgr. Topoliová, Mgr. Vaľková 

 

 


