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chcel by som Ťa mojou prezentáciu 

presvedčiť, prečo by si mal navštevovať našu školu. 

Na pomoc som si zobral jej názov: 

 

ŠTVORLÍSTOK 

 

Š  Šťastie 

T  Tvorivosť 

V  Viera 

O  Otvorenosť 

R  Rozum 

L  Láska 

Í  Istota 

S  Snaha 

T  Tolerancia 

O  Odvaha 

K  Krása 
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Šťastie 

U nás v Štvorlístku sú deti šťastné. Máme 

skvelých učiteľov, príjemné prostredie, 

zaujímavé krúžky, dvor s preliezkami, 

družina funguje do 17:00 a to že tu sú deti 

až do piatej hovorí za všetko. 
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Tvorivosť  

Naša škola je tvorivá a vytvára pre nás 

domácke prostredie, snažíme sa zapájať do 

rôznych súťaží a projektov, napr.: 

spolupráca s Ratíškovicami, Zelená škola, 

Škola priateľská k deťom,  Ekoplagát, rôzne 

iné olympiády. 

 

 



  Autor textu: Adam Lašák (5. ročník) 

                                                               Šk. rok: 2013/2014 
 

Viera  

Tá je veľmi dôležitá. Všetci si medzi 

sebou dôverujeme. Učitelia veria v nás, 

my veríme v nich a aj naši rodičia veria 

v našu školu. 
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Otvorenosť  

V našej škole sme všetci otvorení 

všetkým a všetkému. Dôkazom je, že 

každý žiak sa môže zdôveriť svojmu 

učiteľovi. 
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Rozum  

V našej škole sa snažíme používať vlastný 

rozum. Nie veľké poučky, ale pochopiť 

a porozumieť. Na učenie používame aj 

power-pointové prezentácie, interaktívne 

tabule a k dispozícií máme aj PC-miestnosti.  
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Láska  

Všetci sa tu poznáme a máme sa radi. 

Nikto sa necíti odstrčený a aj ôsmak sa 

pozná s prvákom. Za to môžu zimné a 

letné školy v prírode. 
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Istota  
 

Naše pani učiteľky a páni učitelia sa o nás 

starajú a zaujímajú. Mladších žiakov vodia na 

krúžky, a tak majú aj rodičia istotu, že sa im 

nič nestane. Každý žiak sa môže kohokoľvek 

čokoľvek spýtať.  
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Snaha  

Všetci sa snažíme vytvoriť si v škole dobrú 

atmosféru. Naši učitelia sa snažia učiť nás 

veľa nových vecí a my sa snažíme nesklamať 

ich. A keď nám niečo nejde, sú nám ochotní 

poskytnúť aj doučovanie. 
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Tolerancia  

Naša škola je veľmi tolerantná a to najmä 

k žiakom, ktorí majú fyzický či psychický 

handicap. O každom probléme s nami 

diskutujú a spolu hľadáme kompromisy. 
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Odvaha  

Naša škola je naozaj odvážna. Má odvahu 

postaviť sa konkurencii štátnych škôl. 

Sme naozaj spokojní s našimi výsledkami. 
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Krása  

Naša  škola je krásna. Je síce maličká, 

schovaná za námestím, ale o to viac máme 

pocit, že ju treba chrániť a starať sa o ňu. 

A až raz opustím jej múry natrvalo, verím, že 

kus z jej ducha odíde so mnou ako spomienka 

na najkrajšie chvíle môjho detstva. 

 


