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Milí naši žiaci, 

opäť sme na sklonku ďalšieho roku, ktorý nebol 

jednoduchý pre nikoho z nás, ale nejako sme to už len 

zvládli.  Napriek tomu, že pandémia obmedzila aj v našej 

škole rôzne milé podujatia, besedy, exkurzie, projektové 

dni, na ktoré sme roky zvyknutí a máme ich radi, predsa 

len sme niečo stihli. Aspoň časť milých akcií, ktoré sa 

nám podarili zrealizovať, vám ponúkame v tohtoročnom 

zimnom čísle nášho školského časopisu Tbilisáčik.  

Veríme, že si nájdete chvíľočku a „prelistujete“ si ho 

aspoň elektronicky. Je predsa v prvom rade o vás pre 

vás... 

 

Želáme vám, milé deti,  v mene pani riaditeľky, pani 

zástupkýň a všetkých pedagogických či 

nepedagogických zamestnancov našej školy, aby ste boli 

hlavne zdraví, vy a vaši blízki, aby ste mali pokoj v duši 

a vždy dôvod na úsmev. 

 

A nezabudnite, darčeky sú super, ale nie je ani tak 

dôležité, čo je pod vianočným stromčekom, ale kto je 

okolo neho... 

 

KRÁSNE DNI VIANOČNÉ 

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022! 

 



  

 

 

 

 

 



  

Tento rok sme si pripomenuli i Svetový deň mlieka v školách 

 

„Kto chce dlho zdravý byť, 

musí veľa mlieka piť. 

Potom budeš silný, zdravý, 

za to môžu naše kravy.“ 

 

25. septembra sme si v našej škole pripomenuli význam mlieka pri príležitosti Svetového dňa 

mlieka v školách. Žiaci II. stupňa súťažili so svojím najobľúbenejším mliečnym produktom, 

z ktorého počas hodiny ETV sledovali výživové údaje, najmä hodnotu cukru na 100 g. Ocenili 

sme prvé tri miesta, ktorých hodnoty boli v priemere najnižšie:  

 

1. miesto: VI. C   priem. 7,56 g cukru v mliečnych produktoch na 100g 

2. miesto: VI. A  priem. 7,78 g cukru v mliečnych produktoch na 100g 

3. miesto: VI. B  priem. 8,23 g cukru v mliečnych produktoch na 100g 

 

Plejádu obalov z obľúbených mliečnych produktov potom žiaci so svojimi zisteniami prezentovali 

vo vestibule školy.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Medzinárodný deň čokolády a pozitívneho myslenia 

 

Podľa údajov Štatistického úradu SR priemerný Slovák skonzumuje ročne 5,1 kg čokolády.  

13. septembra sme v našej škole túto štatistiku trošku vylepšili. V kalendári sme totiž objavili 

Medzinárodný deň čokolády a pozitívneho myslenia, a tak okrem tradičnej dezinfekcie rúk, dostali 

žiaci pri vchode aj túto sladkú pochúťku. A nielen to. Z vedomostného kvízu sa mohli milovníci 

čokolády dozvedieť, z čoho sa čokoláda vyrába, ako sa volal kmeň, ktorý domestifikoval čokoládu 

a aj to, aký je proces spracovania kakaových bôbov. Vedeli ste, že 10% produkcie čokolády na 

svete sa vyrába z najvzácnejších zŕn Criollo? Naši žiaci áno. A z tých, ktorí úspešne odpovedali na 

všetky otázky nášho kvízu, vyžrebovala pani riaditeľka  ôsmich, ktorí boli odmenení ako inak – 

čokoládou.  

Pochutnali si: 

Jakub Sajko  6. C 

Tomáš Trnka  7. A 

Miriam Aminová 8. B 

Jakub Vasilišin 3. D 

Alexa Krejčová 7. A 

Viktória Khandlová 6. C 

Lucia Vargová 8. A 

Oliver Nedeliak 8. A 

 

Výhercom srdečne blahoželáme! 

 

 

 

                                                          Dvojstránku pripravila pani učiteľka Betka Batáková 



  

VLASTIVEDNÁ VYCHÁDZKA                    

PO RAČIANSKYCH VINOHRADOCH 

 

Dňa 25. 10. 2021 sa žiaci 3.A a 3.B zúčastnili vlastivednej 

vychádzky po račianskych vinohradoch.  Žiakov sprevádzal  

pán Ivan Vrana z OZ TERROIR RAČA, ktorý žiakom 

porozprával o niektorých úsekoch račianskych dejín, 

o pestovaní viniča a  tiež o názvoch jednotlivých 

vinohradov nad  Račou. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

4.D v ÚĽUV - e 
 

Žiaci  4.D  navštívili  vo štvrtok 30. septembra  tvorivé  
dielne  v ÚĽUV-e. Pracovali v  košikárskej, tkáčskej 
a drotárskej dielničke... Dozvedeli sa o histórii  týchto  
našich  tradičných  remesiel             a vyrobili si krásny 
výrobok.  Bola to veľmi milá akcia.      
                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Triedy 9. A a 9. B boli na zaujímavej 

exkurzii... 
 

Posledný októbrový pondelok 

a utorok žiaci 9. A a  9. B 
navštívili výstavu  "Račianske 

mamičky navždy v našich 
srdciach"   v interiéri Koloničovej 

kúrie, ktorú pripravili členovia 
Račianskeho muzeálneho spolku. 

Pútavý výklad členiek 
Račianskeho muzeálneho spolku 

doplnený vlastnými spomienkami zanechal v žiakoch hlboké dojmy. 
Prezreli si zaujímavé exponáty, mnoho fotografií račianskych mamičiek 
a starých mamičiek, spomienky na račianske jasle i materské škôlky... 

Zaspomínali si  na svoje detské roky. Nadšenie vyvolali hračky, s 
 ktorými sa sami voľakedy hrali 

(plyšové medvede, bárbiny, céčka, 
stavebnice...). K vážnemu 

zamysleniu ich primäla úvaha 
o tom, čo všetko prispieva 

k znečisteniu planéty (staré 
hračky, umelé plienky, staré 

oblečenie či nábytok). 

                  

 

 

 

Pani učiteľka Jana Štefaniová 
 



  

Hýbme sa spolu 

V piatok, 5. novembra, prišli k nám do školy dvaja mladí muži - Rišo a Pali, aby 

deťom porozprávali o potrebe pravidelného športovania a o dôležitosti zdravej 

stravy.  Tejto akcie sa zúčastnili žiaci zo 7. A a zo 7. B.  Prvá hodina bola vyplnená 

prednáškou a na druhej hodine sa mali  deti venovať aktivitám workshopu. Deti sa 

veľmi tešili na nové pohybové hry a cvičenia. To sa však nezrealizovalo a aj na 

druhej hodine deti sedeli v laviciach a vypĺňali pracovný list, takže akcia Hýbme sa 

spolu z nášho pohľadu, ako učiteľov telesnej a športovej výchovy, nesplnila svoj 

účel, čo nám všetkým bolo ľúto. 

 

                                                                                                     Mgr. Darina Kučerová 

 

 

No, tak to už niekedy v živote býva, že veci nedopadnú podľa našich predstáv, ale 

ASPOŇ máme peknú spoločnú fotečku v časopise. A naši učitelia telocviku vám 

všetkým  pohybové aktivity určite vynahradia.... 

  



  

Podarilo sa nám zrealizovať aj  viaceré školské kolá niektorých olympiád, zo všetkých 
vyberáme aspoň  jedného „zástupcu“... 

 
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 

 
 

Cudzie jazyky patria medzi neodmysliteľnú súčasť vzdelávacieho systému v  našich 

školách. Nadobudnuté vedomosti poskytujú žiakom možnosť rozširovať si svoje obzory 

nielen pri ďalšom štúdiu či v práci, ale rovnako obohacujú aj ich osobné životy. Na 

školách v dnešnej dobe stále dominuje angličtina. Aby mali žiaci väčšiu motiváciu v učení 

i v poznávaní nepoznaného, pripravujú pre nich ich pani učiteľky veľa zaujímavých akcií, 

projektov, návštevu divadelných predstavení a pod.   

Každý školský rok sa aj v  našej škole organizuje školské kolo olympiády                          

v anglickom jazyku. Úlohou olympiády je preveriť zručnosti a jazykové kompetencie 

žiakov nad rámec učebných osnov z oblasti gramatiky, slovnej zásoby, čítania 

a počúvania s porozumením, ako aj ich schopnosti produkovať ústny prejav formou 

príbehu podľa obrázka a dialógu na danú tému.  

Školské kolo olympiády sa tento rok uskutočnilo v pondelok, 8.11.2021. Súťaže sa 

zúčastnilo 31 žiakov našej školy, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. V kategórii 1A súťažili 

žiaci 5. – 7. ročníka a v kategórii 1B žiaci 8. – 9. ročníka. Vedomosti žiakov hodnotila 

odborná porota, ktorú tvorili pani učiteľky anglického jazyka:                                        

Mgr. Denisa Buchelová, Mgr. Kristína Dobrovská a Mgr. Slávka Gažda. Na základe 

bodového hodnotenia sú výsledky našich žiakov nasledovné:  

Kategória 1A              Kategória 1B_______________ 

 

1. miesto: A. Amin, 6.B                    1. miesto: A. Koller, 9.B  

2. miesto: M. Molnár, 7.B                 2. miesto: M. Aminová, 8.B            

3. miesto: M. Vančo, 6.A                          3. miesto: M. Hrivňák, 9.B   

Olympiáda v anglickom jazyku je postupová súťaž, takže víťazi prvých miest jednotlivých 

kategóriách postupujú do okresného kola. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, 

víťazom srdečne gratulujeme a postupujúcim držíme palce v ďalšom kole. Poďakovanie 

patrí aj pani učiteľkám anglického jazyka za skvelú organizáciu a vyhodnotenie súťaže.  

  

         Mgr. Denisa Buchelová 



  

     Kategória 1A  

    zľava: A. Amin (1.miesto),                  

               M. Molnár (2.miesto),                                          

               M. Vančo (3.miesto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória 1B                            

zľava: M. Hrivňák (3.miesto),                            

           A. Koller (1. miesto),                  

           M. Aminová (2.miesto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Modré nezábudky 

 

Svetový deň duševného zdravia je každoročnou jesennou aktivitou Ligy za 

duševné zdravie. V roku 1991 bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné 

zdravie. Do slovenských ulíc sa vydajú tisícky dobrovoľníkov, ktorí 

predávajú modrú nezábudku. Ich cieľom je informovať verejnosť   o 

problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kvietok nezábudky si 

zvolili preto, lebo je malý, krehký a je pre nich symbolom krehkosti a 

zraniteľnosti ľudskej duše. Chcú upozorniť na to, aby ľudia nezabúdali na 

duševné zdravie, ktoré je našou dôležitou súčasťou. Podľa Svetovej federácie 

duševného zdravia si túto poruchu zažil každý piaty človek na vlastnej 

koži. Depresiu netreba brať na ľahkú váhu, lebo časté depresie vedú až k 

sebaubližovaniu, ba dokonca aj ku samovraždám. A preto sa žiaci 2. 

stupňa ZŠ Tbiliskej 4 zúčastnili dňa 18.10. na projektovom dni Modré 

nezábudky, žiaľ, online, na hodinách etickej výchovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Červené stužky 
 

Prvý december si celý svet pripomína ako 

Svetový deň boja proti AIDS. Žiaľ, tá 

zákerná choroba je celosvetovým 

problémom, ktorý sa dotýka aj Slovenska 

a každého jedného z nás. Na tento 

problém hľadá odpoveď aj celoslovenská 

kampaň Červené stužky, ktorá je 

zameraná na mladého človeka, na jeho 

vedenie k zdravého životného štýlu a na 

zvýšenie informovanosti o HIV. Kampaň 

za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS 

považuje odborné vedomosti o HIV. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná 

mladým. 

     Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1. december) John Dalli povedal:    

     "Včasné odhalenie AIDS je nevyhnutné na včasnú liečbu a predĺženie života,    

     keďže   sa odhaduje, že približne jedna tretina ľudí nakazených HIV v Európe    

     nevie o tom, že je nositeľom   tohto vírusu."  John Dalli ďalej uviedol: „HIV a AIDS    

     spôsobujú utrpenie ľuďom a spoločenstvám na celom svete už vyše štvrť       

     storočia. Testovanie je dôležitým prvým krokom v boji proti vírusu. Dnes nastal  

     čas preradiť na vyššiu rýchlosť a zvýšiť naše nasadenie v boji s touto strašnou   

     chorobou.“ 

     A preto si starší žiaci 2. stupňa rozšírili vedomosti v tejto téme na hodinách etickej  

    výchovy. 
 

 

 

 

 

 

       Dvojstránku pripravila pani učiteľka Betka Vörösová 



  

100. výročie smrti Pavla Országha Hviezdoslava 

Orava... O čo ťažšie sa tu žilo, o to viac tu vyrastalo ľudí múdrych, skromných, nadaných. Ich kultúrny vklad 

do dejín Slovenska bol veľký a nezastupiteľný. Za všetkých spomeňme aspoň Antona Bernoláka, Martina 

Kukučína, Janka Matúšku, Margitu Figuli... 

Najkrajšie však ospieval svojimi zložitými básňami oravskú prírodu i oravského človeka Pavol Országh 

Hviezdoslav, ktorého 100. výročie smrti sme si pripomenuli 8. novembra 2021.  

Ba požehnaná mať je Orava, 

i šťastná, čo si rodí synov, ktorí 

ľud všeľudského vedú do práva... 

Vo svojej tvorbe vysoko vyzdvihol pracovitosť človeka, zmysel pre spravodlivosť, mravnú čistotu,  

odpor voči vojne a každému bezpráviu.  

 

Čo ste o Hviezdoslavovi (ne)vedeli? 

 

- mal chatrné zdravie, preto ho rodičia poslali na štúdiá 

- pochádzal z chudobných pomerov, peniaze z domu nedostával a na všetko si musel našetriť sám 

- bol vynikajúcim študentom a poberal viaceré štipendiá (za  vynikajúci prospech,  za najlepšie práce  

v maďarskom jazyku, za chudobný pôvod) 

- v roku 1887 mu zomrela matka, o rok neskôr otec a následne v roku 1889 aj brat 

- manželstvo s Ilonkou Novákovou bolo bezdetné, po smrti svojho brata Mikuláša si adoptoval jeho dve deti 

- v rodnom dome P. O. Hviezdoslava sa neskôr narodila aj Margita Figuli 

- miloval mašle, ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou jeho oblečenia 

- literárne bol činný aj v nemčine a maďarčine 

- pracoval ako advokát a takmer rok bol riaditeľom Tatrabanky 

- fascinoval ho pohľad na nočnú oblohu, preto si zvolil pseudonym Hviezdoslav (jeho prvotiny  

vydal pod menom Jozef Zbranský)  

- podľa P. O. Hviezdoslava je pomenovaná aj planétka o rozmeroch asi 12 km "3980 Hviezdoslav" 

- na Slovensku je po ňom pomenovaných množstvo ulíc, námestí a jeho podobizeň bola vyobrazená  

aj na československej desaťkorunáčke 

 

 

 

 



  

Osemsmerovka 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

advokát, Babia hora, deti brata, Dolný Kubín, hviezdy, Hviezdoslav, chudoba, Kežmarok, Krvavé 

sonety, Ilonka, Letorosty, maďarčina, Miško Čajka, národ, Orava, poet, Pozdrav, právo, príroda, 

sen, Syn ľudu, štipendium, Tatrabanka, tragédie, verš, vojna, vzdelanie, zeman 

Tajnička: __ __ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ 

 

Pamätná tabuľa v Námestove na dome, v ktorom           Stena významných osobností Hornej Oravy,  

Hviezdoslav prežil najtvorivejšie roky života                na ktorej má Hviezdoslav nezastupiteľné miesto 

         

     Článok pripravila pani učiteľka Betka Batáková                                       

CH M U I D N E P I T Š 

U V Z D E L A N I E R 

D T A T R A B A N K A 

O E C R U D U Ľ N Y S 

B A T A R B I T E D H 
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R N M B T E O P Á M N 

O K E Ž M A R O K N E 

N Í B U K Ý N L O D T 

Í N L E T O R O S T Y 



  

SÚŤAŽNÝ PROJEKT „Rodinné archívy 

alebo čo zažili naši starí rodičia“ 
 

Odo dňa 13.10. 2021 prebieha v Základnej škole Tbiliská súťažný 

projekt „Rodinné archívy alebo čo zažili naši starí rodičia“,             do 
ktorého sa mohli zapojiť všetci žiaci našej školy. V rámci projektu sa 

súťaží o prospechové, vecné a zážitkové ceny. Súťažný projekt v našej 
škole organizuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského + o. z. 

Bratislavské rožky. 
 

Súťažný projekt žiakom ôsmeho ročníka odprezentoval hosť    Prof. 
PhDr. Juraj Šedivý, PhD. z Katedry archívnictva a pomocných vied 

historických Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. Spolu s učiteľom dejepisu PhDr. Ivanom Chylákom 

vysvetlili žiakom ôsmeho ročníka našej školy zadanie súťažného 
projektu.  

 

Žiaci mali v spolupráci s  rodičmi a starými rodičmi pripraviť 

digitálne projekty o svojich predkoch a miestach, kde žili (ktoré sa 
medzičasom zmenili, alebo zanikli) a o udalostiach, aké dnes bežne 

nezažívame (prechod vojnového frontu, presídľovanie po vojne, 
znárodnenie, menová reforma, stavby mládeže, vojenčina, brigády, 

manifestácie, invázia 1968, valutové doložky pri cestách do 
zahraničia, tuzex, oblečenie na zábavy a diskotéky a pod.). 

 

Projekt vo forme Word súboru aj s priloženými fotografiami mali 

žiaci poslať mailom do 15. decembra 2021. Všetky doručené projekty 
čoskoro prezrie komisia archivárov a historikov, ktorá následne 

vyhlási výsledky. Výherné ceny budú odovzdané vo februári 2022 v 
slávnostnej sieni Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave. 
 

Cieľom projektu je povzbudiť budovanie rodinných archívov a pri 
najzaujímavejších, s ich písomným súhlasom, umožniť zachovanie 

pamiatky našich predkov aj na historickom portáli PamMap. 
V prvom rade má ísť o dobrý pocit starých rodičov, ktorých záujem 

ich vnučky/vnuka určite poteší. V druhom rade ide o vnukov/čky, 
ktorí si možno raz – keď budú starší – budú s nostalgiou na tieto 

rozhovory spomínať. V neposlednom rade má projekt poslúžiť pre 



  

spoločnosť ako takú – ide nielen o úctu k starším, ale aj o to, aby sa 
spomienky najstaršej generácie nestratili len tak. Na zahodenie nie je 

ani ocenenie – projekty bude totiž hodnotiť odborná komisia 
z Univerzity Komenského, o. z. Bratislavské rožky a ZŠ Tbiliská 4. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál do časopisu pripravil pán učiteľ Ivan Chylák 



  

Bol u nás aj Mikuláš... 
 

Členovia ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU mali ďalší dobrý nápad, aby 
nás prišiel navštíviť Mikuláš, hoci len online. Usilovne sa učili 

básničky, zháňali oblečenie. Nacvičili mikulášsky program. (Krátke 
videjko máte k nahliadnutiu na webovej stránke školy). Darčeky  

rozdali deťúrencom pani učiteľky vo svojich triedach. Nálada bola 
sviatočná, nechýbali  úsmev a radosť, akoby sa duch sv. Mikuláša 

vznášal nad učiteľskými katedrami a žiackymi lavicami. 

 

 

A Mikuláš u nás neostal bez pomoci,  sám by totiž  nezvládol zabaliť 

všetky balíčky so sladkým prekvapením. Preto si zavolal žiakov zo 
7.C, ktorí s nadšením a odhodlaním jeho prosbu o pomoc prijali. 

Usilovne pracovali, aby ich snaha bola odmenená detskou radosťou. 
A veruže bola! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Perla za perlou.... 
V istej „nemenovej“ triede našej roztomilej školičky čakali  

jedného dňa deti  pani učiteľku slovenčiny s nasledovným 

nápisom na tabuli... 

 

Pani učiteľka, samozrejme,  skoro dostala  rozsiahly infarkt, ale 

„študáci“ tejto triedy svätosväte prisahali, že ide iba o srandu... 

 No nie som si tak úplne istá.... Ale schválne, nájdete všetky 

„hrúbky“ na tabuli?!    

 

 

 



  

LES 

 

Les - čarotajné, snové miesto, 

ako prírodné mesto. 

Kde v susedstve panuje len obdivuhodná symbióza, 

a čistota je jeho jediná diagnóza. 

Tam počuť len majstrovský spev vtáctva, 

v lese je každá jedna chvíľa vzácna. 

Kôra stromov svojou vôňou vzduch plní, 

a jeho jednotvárnu arómu mení. 

Kvapky rosy v tráve, 

sťa drahokamy jagavé. 

Listy, krehké šaty stromov, 

tancujú v rytme vetra, 

pripojila sa i lúka pestrá. 

Rozmanité kvety, 

v znení taktu ohýbajú hlávky, 

celé je to ako predstavenie, 

ako z rozprávky. 

Steblá trávy, struny harfy flóry, 

sa zahrávajú s lesnou melódiou, 

dopĺňajú sa s prírodnou harmóniou. 

Namiesto orchestra v pozadí potôčik zurčí, 

vánok do toho potichu fučí. 

No vznešené slnko, spisovateľ sveta, 

ktorého pravdivá je každá veta, 

to jediné mlčí, 

potichu píše, 

z magickej, nebeskej skrýše. 

 

 

                            Túto  básnickú nádheru venovala do školského časopisu Eliška Žitná (8. A) 
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