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     Na úvod Vám v mene celého kolektívu Základnej školy v Hutine chceme 

v novom roku zaželať ,nech sa zažne láskouĽ nehou srdce každéĽ nech ste všetci 

doma spoluĽ nech nechýba nik u stoluĽ nech prežijete všetky budúce dni v šťastí 

vospolok po celý rok.  

     Prečo vydávame tento zborník? Chceme, aby ste sa dozvedeliĽ čo najviac 

informácií o našej škole. O tomĽ na čo sa zameriavameĽ na akých súťažiach sa 

zúčastňujemeĽ ako si spoločne so žiakmi spríjemňujeme voIný čas 

v záujmových krúžkoch. ChcemeĽ aby Vám a Vašim deťom nič nechýbalo 

a robíme všetko preto, aby ste boli s našou prácou spokojní. Aj preto Vám 

v nasledujúcich stranách prinášame  informácie o školeĽ zaujímavé akcieĽ 

umiestnenia našich žiakov na rôznych súťažiach či iné úspechy žiakov 

a v neposlednom rade i práce žiakov.  

 

 

     Základná škola Hutina.  Nachádza sa v malebnom  prostredí Čergovských 

vrchov. 

     Hutinská základná školaĽ do ktorej už chodím práve 9. rokĽ ma naučila mnoho 

nového. Pamätám siĽ ke@ som prvýkrát videl túto školu a predstavoval siĽ ako 

raz budem už ako veIký žiak sedieť v jej laviciach. Má mnoho plusov ako 

napríklad skvelý kolektív učiteIovĽ skvelé priestory a samozrejme skvelých 

žiakov . Všetci sme tu ako jedna veIká rodina.  Spolu si rozumiemeĽ dokážeme 

medzi sebou komunikovať bez problémovĽ dokážeme si rozumieť skoro i bez  



  

 

slov. Túto školu považujem skôr za rodinný typ. Poskytuje nám druhý domovĽ 

kde trávime dosť nášho času. Má aj dosť veIké priestory – dve počítačové 

učebne, dvanásť tried,, fitness miestnosť, dielňu a ihrisko.  V triedach máme 6 

interaktívnych tabúľ, ktoré nám pomáhajú skvalitňovať vyučovanie. Samozrejme 

nesmiem zabudnúť na  klubovňu, knižnicu, kuchynku, zborovňu a riaditeľovu 

pracovňu. Do tejto školy chodia žiaci z blízkeho okolia- Majdan, Olejníkov, 

Jakovany a samozrejme Hutina. So žiakmi si tu rozumiemeĽ nevznikajú nejaké 

extrémne problémyĽ bitky a pod. Každoročne pre nás učiteIský kolektív zariadi 

nejakú tú exkurziuĽ výlet a samozrejme lyžiarsky a plavecký kurz. UčiteIský 

kolektív nás berie aj  na rôzne súťažeĽ akcie a násĽ deviatakovĽ aj na trhy práce a 

dni otvorených dverí. Radí námĽ ako si vybrať vhodné povolanieĽ ako sa 

rozhodnúť správne. Ako mínus beriemĽ že škola nemá vlastnú telocvičňu.  

UčiteIský kolektív hodnotím kladneĽ správajú sa k nám miloĽ s úctou a s 

rešpektom.  Do našej školy chodí 125 žiakov. Túto školu hodnotím kladneĽ 

pretože plusy prevládajú nad mínusmi.  

     Hutinská ZŠ mi toho dala dosť – naučila ma , ako správne nakladať so svojím 

životom, naučila ma, ako sa v živote uplatniť, naučila ma žiť tento život. Za 

všetko Ľ od základov až k vyšším schopnostiamĽ tejto škole @akujem. Nielen 

škole ale najviac asi učiteIskému kolektívu. Už mi nenapadá napísať nič iné ako 

jedno veIké ?AKUJEM. 

 

 

 

AdriánĽ 9. ročník  



  

 

Slávnostné otvorenie školského roka a pasovanie prvákov 

     Prišiel september a s ním aj otvorenie nového školského roka 2015/2016. 

Slávnostný príhovor predniesol pán riaditeI Mgr. Ján ScirankaĽ ktorý privítal 

učiteIovĽ žiakovĽ ich rodičov a pána starostu na pôde školy. Špeciálne privítal 

našich prváčikovĽ ktorí sa v tomto školskom roku po prvýkrát posadili do 

školských lavíc a zaželal im veIa úspechov. Po slávnostnom otvorení 

nasledovalo pasovanie prvákovĽ ktorí za prítomnosti svojich rodičov zložili 

prvácky sIub.  Všetkým prvákom želámeĽ aby sa im v škole páčiloĽ aby všetko 

zvládli na výbornú a aby si tu našli dobrých kamarátov.  

 

 



  

Pravda o drogách 

     Vo svete sa o drogách veIa hovorí – na uliciach, v školáchĽ na internete 

alebo v televízii. Niečo z toho je pravdaĽ niečo nie. Pravdu o drogách nám prišiel 

porozprávať dňa 21.9.2015 pán Peter Remper z projektu Slovensko bez drog.  

 

Svetový deň mlieka 

     Každý rok  pri príležitosti Svetového dňa mlieka pripravujeme ochutnávku 

mlieka a mliečnych výrobkov pre našich žiakov. Podstatou tohto dňa je 

zdôrazňovanie významu mlieka v školách. Je to spôsobĽ ako sa zamerať na 

pomoc deťomĽ zvýšiť ich povedomieĽ upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v 

školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Triedni učitelia  prvého 

stupňa si pre svojich žiakov pripravili počas tohto dňa mnohé zaujímavé 

aktivity. Žiaci si obohatili svoje vedomosti prezentáciouĽ kde sa im v úvode 

prihovorila kravička Elička a porozprávala im o spracovaní mliekaĽ o mliečnych 

produktoch, o tomĽ aké dôležité je mlieko pre vývoj a mnoho @alších 



  

zaujímavostí. Okrem kravičky Eličky sa žiaci mohli zapojiť do kvízuĽ 

vymaIovať omaIovanky a samozrejme ochutnávať mlieko a mliečne výrobky.  

 

Prírodovedná exkurzia 

     Koncom septembra sa žiaci II. stupňa zúčastnili zaujímavej turisticko – 

poznávacej exkurzie v krásnej prírode východného Slovenska v okolí dedinky 

Lipovce. Žiaci absolvovali turistickú trasu Lačnovským kaňonom. Lačnovský 

kaňon patrí do chráneného územia Kamenná baba. Je to národná prírodná 

rezervácia s 5. stupňom ochrany prírody. Kaňonom preteká Lačnovský potokĽ 

ktorý vyhĺbil kaňonovitú roklinu. V koryte potoka sa rokmi vytvorila sústava 

vodopádov nazvaná Prahy. Nápadné sú aj skalné útvary  -  skalná brána Vrátnica 

či Kamenná baba. Lačnov je mimoriadne bohatý na prírodné krásy a tak nie divĽ 

že sa zara@uje medzi najkrajšie a najzaujímavejšie na území 

východného Slovenska. Vyzbrojení prilbamiĽ čelovkami a karbidkou na 

záver prechodu Lačnovským kaňonom naši žiaci navštívili jaskyňu Zlá 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://www.svetokolonas.sk/lacnovsky-kanon/


  

Diera. Exkurziu žiaci absolvovali s p. uč. GurkovouĽ p.uč. IIkivom a p. uč. 

Krajňákom. 

 

Ochrana človeka a prírody 

     V dňoch 1.-2. októbra 2015 sa žiaci II. stupňa zúčastnili účelového cvičenia 

Ochrana človeka a prírody . Účelové cvičenie bolo zamerané na témy osvojené v 

predchádzajúcich ročníkochĽ hlavne na riešenie mimoriadnych situáciíĽ na pobyt 

a pohyb v prírode a jej ochranuĽ na poskytovanie prvej  pomoci. Cvičenie bolo 

rozdelené na dve častiĽ ktoré si pre žiakov pripravil pán riaditeI a triedny učitelia 

II. stupňa. V prvej – teoretickej časti sa žiaci presúvali po jednotlivých 

stanovištiachĽ kde riešili zaujímavé úlohy ako orientácia na mape, poskytovanie 

prvej pomociĽ ochrana pred nebezpečnými plynmi, či rozpoznávanie varovných 

zvukových signálov. V druhej – praktickej časti si na školskom ihrisku vyskúšali 



  

hod granátomĽ šplh cez  lanoĽ prenášanie lopty a beh cez prekážky. Po týchto 

aktivitách nasledovala túra na Hanigovský hrad spojená s opekačkou.  

 

Mesiac úcty k starším 

     Október – mesiac úcty k starším. Práve október je mesiac, v ktorom si 

uvedomujeme, aké vzácne „poklady“ žijú v našej rodine. Naši starkí si zaslúžia 

oveIa väčšiu úctu , ako sa nám zdá a to nielen v októbriĽ ale počas celého roka. 

Nielenže sú nositeImi pozitívnej energieĽ ale rokmi nadobudli životné 

skúsenostiĽ ktoré odovzdávajú nám mladším. Sú našimi rodičmiĽ učiteImi a 

kamarátmi. Vždy vedia pomôcťĽ poradiť a potešiťĽ žiadna povinnosť im nepríde 

ťažkáĽ pokiaI im to sily a zdravie dovolia. Trápia ich naše starostiĽ oveIa viac 

dokážu s nami prežívať radosť a lásky majú plnú náruč. Za to všetko si ako 

po@akovanie svojim starkým žiaci pripravili pestrú paletu prekvapení. Potešili 



  

ich svojimi básňamiĽ spevomĽ tancom, ale aj krásnymi ručne vyrobenými 

kvetmi. ?akujeme p. učiteIkám TimurovejĽ BaňasovejĽ Sakalovej a MolčanovejĽ 

ktoré pripravili našich žiakovĽ aby si uctili našich starkých.  

 

Ukážka byliniek – ochutnávka bylinkových čajov 

     V októbri si pre žiakov špeciálnych tried a 1.B triedy pani učiteIky 

GürtlerováĽ Pulščáková a Molčanová pripravili ukážku liečivých byliniek 

spojenú s ochutnávkou bylinkových čajov. V jedno slnečné dopoludnie sa 

vybrali do blízkeho okolia školy nazbierať bylinky a plody na ochutnávku čajov. 

Tieto usušili a uvarili chutný a zdravý bylinkový čaj. Okrem zberuĽ spôsobu 

sušeniaĽ uschovávania a ochutnávky čaju z bylín a plodov sa žiaci oboznámili 

prostredníctvom zaujímavej prezentácie aj o tomĽ aké liečivé účinky na 

organizmus majú čaje z materinej dúškyĽ repíka lekárskehoĽ lipového kvetu 



  

a mmoho @alších. Žiakom čajíky veImi chutili a dúfajúĽ že budúci rok 

ochutnávku bylinkových čajov opäť zopakujú.  

 

Jesenná výstava 

     Jeseň je čarovné obdobie plné farieb a dozrievajúcich plodov. Je to obdobieĽ 

kedy v záhradách dozrieva šťavnaté ovocieĽ zelenina a iné chutné plody. Jeseň je 

pani bohatáĽ ktorá sa pýši množstvom svojich krás. Kúskom týchto krás sme sa 

kochali aj na chodbách našej školy. Košík plný chutného ovocia a zeleniny, 

zaváraninyĽ tekviceĽ ježkovia z plastelínyĽ papierové muchotrávkyĽ venčeky 

z lístiaĽ gaštany a mnohé iné krásy si žiaci mohli pozrieť počas jesennej výstavy, 

ktorú si pre nás pripravila p. uč.  Gürtlerová. Svojimi prekrásnymi výrobkami 

z papiera jesennú výstavu obohatili aj žiaci I. stupňa pod vedením svojich 



  

triednych učiteIov. ?akujeme všetkým žiakomĽ ktorí svojimi šikovnými rukami 

spestrili školskú chodbu.  

 

Zber gaštanov 

     Zber gaštanov patrí k pravidelným jesenným aktivitám detí na základných 

školách. Inak tomu nebolo ani na našej škole. V mesiacoch september a október  

prebiehal zber gaštanovĽ ktorý organizoval p. uč. Černický. Do zberu sa zapojili 

všetci žiaci školy. Podarilo sa im nazbierať 40 kg gaštanov. Zberom sme 

pomohli pri výrobe liečiv. Už teraz sa tešíme na @alšiu jeseň.  

 



  

Návšteva DJZ v Prešove 

     Žiaci 8. a 9. ročníka dňa 12. októbra zavítali do prešovského divadla na 

divadelné predstavenie pod názvom „Nemá kocúr večne hody“. Pútavý príbeh 

o mladej dievčineĽ ktorá sa nevedela rozhodnúť medzi dvoma ženíchmi veImi 

zaujal nielen žiakov, ale aj p. zástupkyňu Čorňákovú a p. uč. KrajňákaĽ ktorí 

odchádzali z divadla plní nadšenia. Predstavenie sa odohrávalo v krásnej 

historickej budove DJZĽ čo prispelo k hodnotnému estetickému zážitku.  

Deň zdravej výživy 

     Svetový deň výživy sa oslavuje každoročne 16.októbra už od roku 1981. Aj 

my sme si preto v tento deň pripomenuli, aké dôležité je pre človeka zdravé 

stravovanie. Triedni učitelia prostredníctvom aktivít učili žiakov rozoznávať 

zdravé a nezdravé jedlá a potraviny.  

 



  

Gaštanko a Gaštaník 

     Jeseň je obdobímĽ kedy príroda štedro rozdáva zo svojich krás. Nádherné 

pestrofarebné listyĽ šípkyĽ tekviceĽ ale najmä hnedé gaštanyĽ ktoré nám poslúžili 

ako materiál na výrobu gaštanových figúrok. Pani učiteIka Molčanová spolu so 

svojimi šikovnými prváčikmi pre žiakov školy vyrobili usmievavé postavičky 

Gaštanka a GaštaníkaĽ ich kamarátov, motýlikovĽ vtáčikov či ježkovĽ ktorí 

dodali našej škole čarovnú atmosféru.  

 

Šarkaniáda 

     Každé ročné obdobie má svoje čaro. K jeseni neodmysliteIne patria krásne 

farby stromovĽ kedy príroda mení svoj šat. Aj v tomto školskom roku jesennú 

oblohu ovládli pestrofarebné šarkany. Pre žiakov prvého stupňa  si p. uč.  

Baňasová a p. uč. Sakalová pripravili šarkaniádu. Žiaci sa na púšťanie šarkanov 



  

veImi tešili a niektorí si priniesli aj vlastnoručne vyrobených šarkanov. CieIom 

šarkaniády je nielen prežiť príjemné dopoludnie so žiakmiĽ ale aj naučiť sa niečo 

nové a ukázať svoje schopnosti a zručnosti pri vytváraní a púšťaní svojich 

šarkanov.  

 

Hovorme o jedle 

     Kampaň „Hovorme o jedle“ prebiehala od 12. – 16. októbra 2015. Jej cieIom 

je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí 

a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého 

životného štýluĽ o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a 

ochranu životného prostrediaĽ regionálny rozvoj a zamestnanosť. Táto kampaň 

bola pod záštitou p.uč. Pulščákovej a p. uč. BaňasovejĽ ktoré si pre žiakov počas 

celého týždňa prebiehajúcej kampane pripravili pútavé aktivity. Žiaci si mohli 



  

pozrieť, ako putuje chlieb na náš stôlĽ vypočuť si rozhlasové relácie 

o potravinovej pyramíde, či zapojiť sa do výtvarnej súťaže.  

 

Exkurzia Burza práce a informácií v Prešove 

     Žiaci 9. ročníka sa spolu s p. uč. Gurkovou zúčastnili dňa 14.októbra  2015 

na burze práce a informácií v Prešove. Výber školy je veImi dôležitým 

rozhodnutím. Z najstarších žiakov základnej školy sa naraz stávajú tíĽ ktorí 

začínajú spoznávať nový svet. Mnoho Iudí v pätnástich rokoch nemá ani 

tušenieĽ kam by ich @alšie kroky mali smerovaťĽ preto je pre nich voIba školy 

nesmierne ťažká. CieIom tejto exkurzie bolo priblížiť žiakom možnosti výberu 

vhodného štúdia na stredných školách. Na jednotlivých stanovištiach, kde sa 

prezentovali  stredné školy sa mohli žiaci dozvedieť viac informácií o školáchĽ 



  

ktoré ich zaujaliĽ a na ktorých by sa chceli po úspešnom ukončení základnej 

školy @alej vzdelávať.  

 

Vedomostná celoročná súťaž 

     Po prvýkrát na škole prebieha celoročná vedomostná súťaž s názvom 

ATLAS. Vedomostná súťaž je pod vedením p. uč. Černického. Do súťaže 

ATLAS sa mohli zapojiť všetci žiaci školy, od tých najmenších prváčikov až po 

deviatkov. Každý piatok si žiaci nájdu súbor úlohĽ ktoré počas víkendu 

vypracujú a následne v pondelok odovzdajú. Súťaž bude mať 25 kôl a na 

najšikovnejších žiakovĽ ktorým sa podarí nazbierať najvyšší počet bodov čakajú 

lákavé ceny. Všetkým žiakomĽ ktorí sa zapojili do súťaže prajeme @alšie 

úspešné riešenie úloh.  

 



  

I-Bobor 

     Šikovní žiaci 6. – 9.  ročníka našej školy sa aj v tomto školskom roku zapojili 

do celoslovenskej informatickej súťaže I – Bobor. Súťaž  sa konala pod záštitou 

p. uč. Krajňáka. CieIom tejto súťaže je podporiť u žiakov záujem o informačné 

a komunikačné technológie. Táto súťaž chce iniciovať v žiakoch využívanie 

IKT a podporiť ich v intenzívnejšom využívaní technológií pri učení. Symbolom 

súťaže sa stal usilovnýĽ inteligentný a čulý bobor. Všetkým zúčastneným 

@akujeme a želáme veIa úspechov v @alšom školskom roku.  

 

Testovanie 5 

     Testovanie žiakov 5. ročníka sa od tohto školského roka realizuje za účelom 

zisťovania individuálnej úrovne vedomostí a zručností žiakov z matematiky, 

slovenského jazyka a literatúry. Testovanie žiakov piateho ročníka sa 



  

uskutočnilo 25. novembra 2015. Zúčastnilo sa ho 6 žiakovĽ ktorí pochádzajú zo 

sociálne znevýhodneného prostredia. VeIké @akujem patrí pedagógomĽ ktorí 

našich piatakov zodpovedne pripravovali, aby v testovaní dosiahli čo najlepšie 

výsledky.  

 

Exkurzia SANAS 

     Dňa 27. novembra 2015 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili exkurzie tradičného 

slovenského výrobcu nábytku v Sabinove. V SANASe (SAbinovská 

NÁbytkárska Spoločnosť ) sa žiaci mohli dozvedieť viac o tejto nábytkárskej 

firmeĽ pozrieť si interiér firmyĽ strojeĽ na ktorých zamestnanci pracujúĽ aby 

dosiahli požadovaný výrobok. Zamestnanci predstavili žiakomĽ s akými 

technologickými postupmi pracujú. Práca s drevom zaujala hlavne chlapcov. 



  

Žiakov na exkurzii sprevádzala výchovná poradkyňa p. uč. Gurková a p. uč. 

IIkiv. 

 

 

Technická olympiáda 

     V tomto školskom roku sa uskutočnil  6. ročník Technickej olympiády. 

Začiatkom decembraĽ dňa 2.12.2015 sa na Základnej škole Komenského 

v Sabinove konalo okresné kolo technickej olympiády. CieIom olympiády je 

motivovať žiakov k tvorivej činnosti. Našu školu reprezentovali šikovní žiaci 

Erik Matia (8. roč.)Ľ Martin Kozár (8. roč.) a Lukáš Záleta (7. roč)Ľ ktorých na 

súťaž pripravoval p. uč. IIkiv. Spoločnou úlohou Erika  a Martina bolo podIa 

nákresu zostrojiť drevený svietnik a úlohou Lukáša bolo zostrojiť pravý uhol. 



  

Žiaci zadané úlohy svedomito splnili a podarilo sa im vyrobiť krásne drevené 

výrobky.  

 

Deň tolerancie 

     Čo je to vlastne tolerancia? Je to harmónia v rôznorodostiĽ vzájomné 

rešpektovanieĽ uznanie odlišnosti spôsobu života Iudí. Dňa 16.11. si aj žiaci 

a učitelia na ZŠ Hutina pripomínajú tento Medzinárodný deň tolerancie. 

 



  

Svätý Mikuláš 

     Opäť po roku k nám zavítal pán s bielou bradou a vrecom plným dobrôt. 

Áno, bol to Mikuláš spoločne so svojimi pomocníkmi anjelikmi a čertmi. 

Mikuláš zaklopal na dvere všetkých tried a žiaci ho s iskierkou v očiach 

očakávali. Pre Mikuláša si pripravili krásne básničky a pesničky a on ich obdaril 

balíčkami plnými sladkých dobrôt. ?akujeme Mikuláš a budeme ťa čakať aj 

o rok.  

 

Vianočná výstava a tvorivé dielne 

      Predvianočný čas si žiaci špeciálnych tried a 1.B triedy spríjemnili návštevou 

vianočnej výstavy v Sabinove, kde si mohli nielen prezrieť výrobky šikovných 

a zručných tvorcovĽ  ale mohli si aj krásne výrobky zakúpiť. Po výstave si žiaci 

sami vyskúšali, aká náročná je ručná práca a zhotovili si pomocou servítkovej 



  

techniky svietnik. Žiaci sa mohli inšpirovať zaujímavými výrobkamiĽ rozvíjať 

svoju fantáziu a zručnosti pri strihaní a lepení.  

 

 

Pytagoriáda 

     Pytagoriáda je matematická súťažĽ v ktorej okrem správnosti vypočítaných 

príkladov rozhoduje aj časĽ za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za 

správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideIujú príslušné body. 

Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiekĽ z bodov za 

správnosť a z bodov za čas. V školskom roku 2015/2016 sa konal už 37. ročník 

tejto u žiakov obIúbenej matematickej súťaže. Školské kolo Pytagoriády sa 

konalo 8.12.2015. Do matematickej súťaže sa zapojilo 20 žiakov našej školy. Na 

školské kolo Pytagoriády žiakov pripravoval p. uč. KrajňákĽ aby dosiahli čo 



  

najlepšie výsledky a mohli našu školu reprezentovať na okresnom kole 

olympiády.  

 

Vianočná besiedka 

     Ani sme sa nenazdali a už nám na dvere klopali Vianoce – čas láskyĽ pokoja 

a radosti. Posledný deň pred vianočnými prázdninami sme žiakom spríjemnili  

divadielkom Babadlom, ktorí si pre nás pripravili krásnu hru „Ako sa Oto 

nedočkal“. Divadelná hra ponúkla jednoduchý príbeh o tomĽ čo každé dieťa 

očakáva počas zimných sviatkov – o priateIstveĽ o láskeĽ ale aj o darčekoch. 

Malá klauniáda s bábkami vtipnými prostriedkami znázornila dôležité témy, či 

už ide o rozlišovanie dobrých a zlých stránok človeka alebo o tradičné hodnotyĽ 

ako sú rodina či vzájomná láska. Jednoduché pesničkyĽ nenásilná aktivizácia 

detíĽ slovné hračky a humor posilňovali atmosféru predvianočnej nálady.   



  

     V príjemnom dopoludní sme @alej pokračovali vianočnou besiedkouĽ kde si 

pre svojich učiteIovĽ spolužiakovĽ rodičovĽ starých rodičov krásny program 

pripravili mažoretkyĽ žiaci z folklórneho krúžkuĽ žiačky 6., 7. a 8. ročníka 

svojím tancom, či krásnym spevom.  

 

 

 

 



  

 

Pytagoriáda – úspešní riešitelia  

 

 

I-Bobor – úspešní riešitelia  

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku  

 

Olympiáda v slovenskom jazyku 

 

 

Dňa 8.12.2015 sa konalo školské kolo Pytagoriády. Všetkým žiakom 

@akujeme a úspešným riešiteIom blahoželáme. K úspešným riešiteIom 

patria Ema Osifová (2. roč.)Ľ Nátália Falatová (3. roč)Ľ Daniel Baňas (4. 

roč.)Ľ Noemi Ester Novická (4. roč.) a Sára Felčíková (7. roč.). 

 

V dňoch 11.-13. novembra 2015 sa žiaci II. stupňa zapojili do 

celoslovenskej súťaže I-bobor. K úspešným riešiteIom v tejto súťaži 

patria  Alica Pulščáková (7. roč.)Ľ Sára Felčíková (7. roč.)Ľ Dominik 

Šašala  (7. roč.). 

V decembri sa v škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom 

jazyku.  Žiačky Sára Felčíková (7. roč.) a  Miriam Hutníková  (9. roč.) 

postúpili na okresné kolo olympiády v Sabinove.  

 

V tomto školskom roku nás 10. decembra reprezentovala na okresnom 

kole olympiády v slovenskom jazyku a literatúry v Sabinove Miriam 

HutníkováĽ ktorá v silnej konkurencii obsadila 3. miesto. Víťazke srdečne 

blahoželáme a prajeme jej  ešte veIa úspechov. 

 



  

 

Exkurzia – Zlá Diera 

     Jedného slnečného dňa sme sa vybrali na prírodovednú exkurziu. Mali sme 

namierené do jaskyne Zlá Diera.  Autobus nás odviezol niekoIko kilometrov od 

jaskyne. ?alej sme museli kráčať pešo. Sprievodcom bol pán učiteI IIkiv. 

Kráčali  sme po lesných chodníkoch  no aj strmých kopcoch. Cesta do jaskyne 

bola veImi namáhavá aj ke@ to tak nevyzeralo. Ke@ sme došli do cieIa, čakala 

nás desiata. Po chvíIke čakania sme sa obliekliĽ nasadili prilbyĽ do ruky sme si 

zobrali baterky a mohli sme vyraziť. Cesta do jaskyne bola veImi nebezpečná 

a šmykIavá. Dozvedeli sme sa veIa o histórii jaskyni. Názor Zlá Diera má 

z dôvoduĽ že v minulosti sa tam stratilo veIa dobytku a malých detí. Obdivovali 

sme kvaple, kosti zvierat, ale aj jazierko, kam Iudia hádzali mince.  Po asi jednej 

hodine v jaskyni sme si zbalili svoje veci a šťastne sme kráčali k autobusu. 

Všetci unavení po namáhavej exkurzii sa radi vracali domov. Bola to 

nezabudnuteIná exkurzia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Sára ,7. ročník   



  

 

Exkurzia SANAS 

Dňa 27.11.2015 

sa žiaci 8. a 9. 

ročníka 

zúčastnili exkurzie vo firme 

SANAS. Je to nábytkárska 

spoločnosť a je zameraná na 

výrobu nábytku rozličného typu. 

V rámci prehliadky mali žiaci 

možnosť oboznámiť sa s rôznymi 

produktmi. Vo výrobe sa najčastejšie vyskytovali doskyĽ ktoré boli zabalené vo 

fóliách.   

Zaujímavé bolo najmä toĽ že žiaci 

mali možnosť vidieťĽ ako 

zamestnanci pracujú s tovarom. 

StrojeĽ ktoré sa nachádzali 

v chladných priestoroch budovy 

obsluhovali pracovníci firmy. 

Všetky technológieĽ ktoré žiaci 

mohli vidieť mali spoločné toĽ že 

ich hodnota bola priveImi vysoká. Zároveň išlo o strojeĽ ktoré si vyžadovali 

skúsených zamestnancov. Súčasťou exkurzie bola prednáška. Žiaci sa na nej 

dozvedeli mnoho zaujímavých informáciíĽ ktoré sa týkali možností štúdia na 

strednej drevárskej škole. Ak sa študenti rozhodnú  študovať na takejto školeĽ 

nemusia sa obávať o praxĽ pretože firma im ju sama zabezpečí. Po skončení 

štúdia študenti zároveň získajú pracovné miestoĽ na ktoré môžu ihne@ nastúpiť. 

                                                                                                      AlenaĽ 9. ročník       



  

 Moja škola 

     Už od ranného detstva navštevujem Základnú školu v Hutine. DnesĽ patriac 

už do skupiny najstarších žiakov tejto školyĽ mám veImi zmiešané pocity. Či už 

sa jedná o odchod alebo spomienkyĽ ktoré ma budú sprevádzať až do konca 

môjho života.  

     Moje spomienky ma často zavedú až na samé začiatky môjho školského 

života. Ke@ som pred deviatimi rokmi po prvýkrát vstúpila do tejto budovy bola 

som odhodlaná byť tou najlepšou žiačkou. Odhodlaná a plná energie som 

prechádzala z ročníka do ročníka a čím @alej som sa dostalaĽ tým @alej a tým 

rýchlejšie som chcela napredovať. UčiteliaĽ ktorí ma po celých tých deväť rokov 

sprevádzali ma vždy podporovali v tomĽ čo chcem robiť v budúcnosti a akým 

človekom sa chcem stať. A hoci aj učitelia majú občas zlé dniĽ nikdy to nedajú 

najavo. Sú vždy s úsmevom na perách pripravení odovzdávať svoje informácie 

@alšej generácii. Pretože ako sa vraví „byť učiteIom nie je povolanie ale 

poslanie.“ A mnohí z nich to tak naozaj aj berú.  Majú možnosť zmeniť naše 

životy a zmeniť aj nás samých. Vychovávajú nás. Bolo by patetické nazvať 

školu svojím druhým domovomĽ pretože domov je len jedenĽ ale pokojne ju 

môžem nazvať miestomĽ kde sa vždy vraciam s jasnou víziou. Jasnou víziouĽ že 

toto je to miestoĽ ktoré ma má pripraviť na budúcnosť. A myslímĽ že som 

dostatočne pripravená na to opustiť o pár mesiacov toto úžasné miesto a vrútiť 

sa do života. Do toho môjho životaĽ na ktorý mám dobré základy.  

     ÁnoĽ je pravdaĽ že táto škola mi toho dala veIa. Či už veIa spomienokĽ 

smiechuĽ nových priateIov a občas aj starostí. Ale podstatné jeĽ že viemĽ že ak 

niekto v budúcnosti povie slovné spojenie Základná škola – HutinaĽ budem hrdá 

na tých deväť krásne prežitých rokov môjho života.   

Miriam Ľ 9. ročník  

 



  

Divadlo Babadlo 

     Dňa 22.12.2015 sa v našej škole uskutočnilo vystúpenie divadla Babadla 

z Prešova. Predstavilo sa s divadelnou hrou pre malých aj veIkých pod názvom 

„Ako sa Oto nedočkal“. Vystúpenie bolo veseléĽ vtipnéĽ ale aj náučné. Žiaci sa 

z hry dozvedeliĽ že je potrebné byť poslušnýĽ trpezlivý a že na darčeky od 

Ježiška sa oplatí čakať. Všetci sme sa zabavili a vianočne naladili. Po skončení 

divadielka sa začala vianočná besiedkaĽ na ktorú sme pozvali aj našich rodičov a 

starkých . Po príjemne strávenom dopoludní sme sa všetci rozišli domov užívať 

si vianočné prázdniny.                                                            

  

                                                                                                OtíliaĽ 6. ročník  
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