
Bolo piatok trinásteho. Väčšine z 

vás sa tento dátum určite spája s 

nešťastím alebo smolou. Ale sú aj 

takí, ktorí majú trinástku ako 

šťastné číslo. A ja si myslím, ţe 

presne toto bol náš prípad.  

Okolo 17:00 sa uţ začali zbiehať 

prví nedočkavci. Následne sa zapí-

sali do našej uţ tradičnej listiny. 

Nasledoval prvý bod programu, 

rozhovor s Andersenom. Teda, nie 

úplne tak priamo s Andersenom. O 

svojom sne nám prišla povedať 

Emka. Bol to naozaj výnimočný 

sen. Povedala nám, ţe sa jej snívalo 

o Andersenovom detstve a vlastne 

o celom Andersenovom ţivote.   

Druhý bod programu nám vyčlenil 

priestor na fantáziu. Deti z 5. a 6. 

ročníkov vytvorili skupinky, do 

ktorých bolo pridelených pár roz-

právkových postáv z rôznych roz-

právok. Na základe týchto postáv 

museli vymyslieť krátku scénku. 

Všetky boli naozaj vydarené a 

miestami sme sa moţno aj trochu 

zamotali... Bolo to také „z rozpráv-

ky do rozprávky“ :).  

A potom prišiel náš dlho očakáva-

ný tajný hosť, ktorým bol herec 

Vladimír Kobielsky. Prišiel nám 

porozprávať o svojom detstve, aké 

knihy čítal a jednu zo svojich ob-

ľúbených nám aj doniesol ukázať.  

Po tajnom hosťovi nasledoval vr-

chol nášho programu, a tým bolo 

večerné divadielko v podaní devia-

tačiek, ktoré nám zahrali jednu z 

Andersenových najznámejších roz-

právok SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ.  

Po divadle nasledovala uţ len noč-

ná pokladová hra „Po stopách An-

dersena“, kde deti museli vylúštiť 

hádanky, logicky sa zamyslieť, 

odpovedať na pár otázok alebo sa 

dostať cez „laserové bludisko“. 

Hlavná však bola tímová spoluprá-

ca a rýchlosť. Andersenov poklad 

bol len jeden a získať ho mohli len 

tí najlepší a najrýchlejší.  

Po tejto našej poslednej aktivite 

sme sa postupne rozišli do tried a 

ešte si pozreli nejaké rozprávky.  

Dúfam, ţe sa vám páčila aj tohto-

ročná noc s An-

dersenom a verím, 

ţe sa jej minimál-

ne v takom veľ-

kom počte zúčast-

níte aj budúci rok.  

 
Kristína Kližanová, 

9. A 
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Slovo na úvod... 

Slnečné, takmer letné dni poma-

ly naznačujú, ţe ďalší školský 

rok sa chýli k svojmu záveru. S 

ním okrem zaslúţených prázd-

nin, letných dovoleniek a oddy-

chu prichádza aj čas lúčenia sa s 

našimi deviatakmi.  

Dovoľte mi preto, aby som im 

touto cestou za nás všetkých 

zaţelala veľa šťastia na ich no-

vej študentskej ceste. Nech je 

pre nich naplnením snov a tú-

ţob, plná obohacujúcich skúse-

ností a nezabudnuteľných záţit-

kov. Nám ostatným ţelám, nech 

nám blíţiace sa prázdninové dni 

so sebou prinesú veľa slnka, 

radosti, pohody a pokoja.  

Poznámka: V minulom čísle časopi-

su sme pri texte o slávnostnej aka-

démii našej ZŠ na titulnej strane 

zabudli uviesť meno autorky textu. 

Je ňou Vanesa Veselá z 9. A. Týmto 

sa jej za vzniknutý omyl ospravedl-

ňujeme. 

pani učiteľka 

Monika Zámečníková 



V utorok pani učiteľka Poliaková zadala 

úlohy, nech sa do štvrtku naučíme Snehu-

lienku po anglicky.  

Všetci sa to naučili. Vo štvrtok pani učiteľ-

ka mala na sebe prekrásne šaty. Generálka 

bola lepšia neţ naostro.  

Veľmi sa nám to páčilo. 

Laura Šelestiaková  

a Matúš Vell, 3. A 

NOC S ANDERSENOM – OBRAZOVÁ PRÍLOHA 

SNEHULIENKA 

STRANA 2 POD LAVICOU 



Ţiaci 1. ročníka sa zúčastnili muzikálového predstavenia súboru Alkana Čarodejník a strašidielka. 

Muzikál nás vniesol do rozprávkovej ríše, v ktorej strašidielka zachránilo pred čarodejníkom ľudské 

dieťa.  

Príbeh bol popretkávaný kúzlami, pesničkami, tancom. Objavili sa tam dobré víly, hadí stráţcovia, 

kráľ, čarodejník. V postavičkách strašidielok boli aj naši prváčikovia.  

V deťoch zanechal muzikál nezabudnuteľné záţitky. 

                                                                                                                   pani učiteľka Tatiana Šulovská 

V piatok 27. 4. sme po prvej hodine odchádzali 

na návštevu Bibiany, v ktorej akurát predstavo-

vali tri výstavy. Volali sa: Hop! Pop! Up!, Až 

naprší a uschne a V hlavnej úlohe stolička. 

Na prvej výstave Hop! Pop! Up! sme si mohli 

prečítať povesť Rybí kráľ upravenú do podoby 

Pop-Up (3D alebo pohyblivá podoba). Neskôr 

sme prešli aj na interaktívnu časť výstavy, kde 

sme si mohli skúsiť rybárčenie alebo byť prehlt-

nutí rybím kráľom. 

Na druhej výstave Až naprší a uschne sme mohli 

počuť náš hlas vo vesmíre alebo si uţiť vesmírne 

ticho. Mohli sme vidieť slnečnú sústavu alebo 

zistiť, ako funguje vákuum. Vyrobili sme magne-

tické pole a uvideli, ako by sa vytopil svet. 

Na tretej výstave V hlavnej úlohe stolička sme si 

vysvetlili, čo je stolička, poskladali sme puzzle a 

videli sme rôzne druhy stoličiek. Mohli sme skú-

siť, ako sa sedí kráľom na tróne alebo ako sa lo-

via ryby na rybárskej stoličke. Videli sme aj, aké 

stoličky pripravili deti z umeleckej školy. 

Bolo to veľmi zaujímavé a odporúčam to všet-

kým. 

Martin Brodňan, 5. B 

ČARODEJNÍK A STRAŠIDIELKA 

NÁVŠTEVA BIBIANY – MEDZINÁRODNÉHO DOMU UMENIA PRE DETI 
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Tohtoročný karneval sa konal v stredu 7. 2. 

v našom spoločenskom dome.  

Pán učiteľ Šimon Dudík nás privítal a po 

úvodnom tanci predviedli svoje masky prvá-

ci a druháci. Po ďalších dvoch pesničkách sa 

predstavili v maskách aj tretiaci a štvrtáci. 

Opäť sme tancovali. Porota vyhodnotila naj-

lepšie masky, napríklad balón, Fanta, chlad-

nička, kvapka, ţolík, raketa, anjel...  

Dobre sme sa zabávali. Tento karneval bol 

super! 

Kristínka Šujanová, 3. B 

Jedného sychravého februárového dňa roku 2018 

vládne čudesná nálada v ZŠ na Hargašovej ulici. 

Atmosféra v škole vrie famóznou prípravou škol-

ského karnevalu. Kaţdé dieťa chce mať zaujímavú 

masku, v ktorej sa skrýva príbeh. Všade, kde sa po-

zrieš, sú šťastné deti so svojimi krásnymi maskami. 

Ja som bola jeţibaba, Andrej zasa nindţa, Veronika 

baletka, Oliver zas duch. Všade smiech a zábava, no 

prišla chvíľa zvedavá. Kto vyhrá? Medvedík v ko-

ţúšku? A či princezná? Všetci stíchli a dostal slovo 

pán učiteľ Dudík ---> 3. miesto: Ježibaba, 2. mies-

to: Kleopatra, 1. miesto: Raketa. 

Dve pesničky na koniec a šup sa hej do školy!  

Julietta Juríková, 2. B 

Pri príleţitosti 21. medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov sa ţiaci 1. stupňa mali 

moţnosť zúčastniť sprievodného predstavenia troch folklórnych súborov v Spoločenskom dome 

v Záhorskej Bystrici. Videli sme folklórnu skupinu z Moravy Decká z Skoronic, Čečinku z Bratislavy 

a Kalužiar z Martina.  

  Išlo o krásny kultúrny záţitok plný    

hudby, tanca, spevu. Ţiakom touto 

cestou boli priblíţené zvyky, tradície, 

hry, ako aj piesne a tanec, ktoré boli 

súčasťou ţivota našich starých rodi-

čov. Predstavenie sa všetkým veľmi 

páčilo, čo sa odrazilo v potlesku detí. 

pani učiteľka Tatiana Šulovská 

KARNEVAL 

FESTIVAL FOLKLÓRNYCH SÚBOROV 

STRANA 4 POD LAVICOU 



Keďţe naše roky na základnej 

škole sa pomaly končia, dostali 

sme za úlohu zorganizovať našu 

najobľúbenejšiu akciu: Valentín-

sku párty. 

Vyzdobili sme spoločenský dom 

rôznymi farebnými ozdobami a 

balónmi. Ozdobovanie pri hlas-

nej hudbe a pri nacvičovaní náš-

ho nakoniec celkom nevydare-

ného tanca sme si veľmi uţili. 

Potom prišla tá najzaujímavejšia 

a najzábavnejšia časť a to, keď 

v krásnych a originálnych kostý-

moch prišli všetci ţiaci našej 

školy. Zahrali sme si hry, všetci 

sme si navzájom predstavili na-

še kostýmy a tancovali sme na-

še „tančeky“. Nakoniec sme 

vyhodnotili  najlepšie masky 

a rozdali chutné ceny. Ale ne-

smieme zabudnúť na ţiakov, 

ktorí si masky 

nepriniesli. 

A tak sme ich 

pomaľovali, aby 

neostali bez tres-

tu. Naši učitelia 

mali tieţ veľmi 

vtipné masky :). 

Keď sa „párty“ 

pomaly schyľo-

vala ku koncu, so všetkými 

sme sa rozlúčili a poďakovali 

sme sa im za účasť. Na záver 

sme sa nebáli chytiť metly do rúk 

a poupratovali sme celú miest-

nosť.  

Sme veľmi vďační 

za to, ţe naša škola 

podporuje takéto 

akcie, pri ktorých 

neostane jedna tvár 

neusmiata a pri 

ktorých sa všetci 

pri kolektívnej zá-

bave a práci zblíţi-

me. 

   Natália Morávková, 9. A 

VALENTÍNSKA PÁRTY V MASKÁCH 
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VYHODNOTENIE MASIEK 

1. Najvtipnejšia: Marek Kulíšek (5. A) 

2. Najkreatívnejšia: Ema Kopčáková (9. A) 

3. Najprácnejšia: Martin Neumahr (6. A) 

4. Najstrašidelnejšia: Vanesa Veselá (9. A) 

5. Najextravagantnejšia (Najodváţnejšia): Martin Semeš (7. A) 

6. Špeciálna cena: Adam Saxa, Ondrej Apalovič, Jakub Polák (8. B) - českí turisti 

NAJLEPŠÍ TANEC 

1. miesto – 6. A 

2. miesto – 8. B 

3. miesto – 6. B 



Ako sa uţ stalo naším zvykom, v mesiaci marec sme v 

našej školskej kniţnici, na hodinách literatúry alebo 

čítania vzdali hold rozprávkam, povestiam, príbehom 

či vlastnej tvorivosti. Skrátka obľúbeným autorom a 

knihám, ktoré obohacujú náš ţivot. 

V popoludňajších hodinách prichádzali všetci 

„knihomoli“ do Rozprávkovej čitárne v našej školskej 

kniţnici a vypočuli si krátky príbeh (čítaný z knihy 

alebo pustený ako rozhlasovú hru). Po ňom prišiel ma-

lý vedomostný kvíz, ktorý preveril, kto z prítomných 

dával najväčší pozor, zapamätal si najviac informácií. 

Na tých najpozornejších čakali sladké odmeny. 

Hodiny literatúry v šiestom ročníku sme venovali tvor-

be mapy slovenských spisovateľov pre deti a mládež. 

Ţiaci si vybrali jedného z autorov, priniesli jeho portrét 

a najznámejšiu knihu, zistili roky ţivota a miesto naro-

denia. Všetky zozbierané informácie zaznačili do 

vlastnoručne nakreslenej mapy. Po precíznej (nie vţdy 

jednoduchej) práci vznikli krásne mapy, ktoré nám 

môţu ďalej poslúţiť na vyučovaní.  

Literatúru v piatych ročníkoch sme s pani učiteľkou 

Mikolášikovou strávili písaním a nacvičovaním vlast-

nej bábkovej hry. Ţiaci si v skupinkách vymysleli sce-

náre, nacvičili 

príbehy, zohnali 

bábky, prevtelili 

sa do vybraných 

postáv a pred-

viedli dramatic-

ké spracovanie 

vlastných príbe-

hov. Malí bábko-

herci sa k svojej 

práci postavili 

zodpovedne, s 

tvorivosťou a 

fantáziou, takţe 

sa naozaj bolo na 

čo pozerať!  

V rámci projektu 

Moja najobľú-

benejšia kniha 

nám ţiaci z 5. B 

spolu so staršími 

spoluţiakmi zo 

siedmeho roční-

ka prezradili, aká 

je ich najobľúbe-

nejšia kniha. 

Formou prezentácie v nás mnohí vzbudili zvedavosť, 

podnietili záujem 

zájsť do kniţnice, niektorú zo spomenutých kníh si 

poţičať a prečítať. A to bol predsa cieľ :)!  

Mnohé triedy na I. stupni v tomto období navštívili 

Miestnu knižnicu v Záhorskej Bystrici, kde sa im 

venovala ochotná pani knihovníčka, ktorá im prezra-

dila mnoţstvo zaujímavých informácií o fungovaní 

kniţnice. 

Asi najväčšou akciou v tomto mesiaci bola celoškol-

ská súťaţná anketa s názvom Najobľúbenejšia kniha 

školy. Zapojení ţiaci napísali na hlasovací lístok ok-

rem svojho mena, priezviska a triedy, svoju obľúbenú 

knihu, niektorí dokonca pripojili aj pekné ilustrácie z 

nej. Do ankety sa zapojilo 114 ţiakov – z toho 74 ţia-

kov I. stupňa a 40 ţiakov II. stupňa. Vďaka vašim hla-

sovacím lístkom sa najobľúbenejšou knihou školy 

suverénne stala kniţná séria od amerického spisovate-

ľa Jeffa Kinneyho – Denník odváţneho bojka – ilu-

strovaný príbeh o jedenásťročnom Gregovi, ktorý má 

viac ako 58 miliónov výtlačkov po celom svete a 4 

celovečerné filmy! A keďţe anketa bola súťaţná, pani 

riaditeľka vylosovala troch šťastlivcov z I. stupňa 

a troch šťastlivcov z II. stupňa, ktorí boli za svoje hla-

sovanie v ankete kniţne odmenení: Viktor Pál (2. B), 

Hanka Hroncová (2. C), Ivana Trnovská (4. A), Da-

niel Sajan (5. A), Terézia Liďáková (6. B), Mathias 

Suroviak (7. A). Výhercom gratulujeme! 

Našu školskú kniţnicu v tomto mesiaci navštívili aj 

škôlkari, ktorí nám v rámci svojej recitačnej súťaţe 

predviedli mnoţstvo krásnych básní. Presvedčiť sa o 

tom môţete v obrazovej prílohe na druhej strane.  

Verím, ţe nielen marec, ale celý rok vám, milí čitate-

lia, prinesie mnoţstvo zaujímavých čitateľských akti-

vít a záţitkov! 

Monika Zámečníková, školská knihovníčka 

MAREC – MESIAC KNIHY 

STRANA 6 POD LAVICOU 



kaţdý deň máme námet, ako strávi-

me poobedie v oddelení ŠKD.  

Zistila som, ţe deti nemajú ešte za-

ťaţenú myseľ mnohými informácia-

mi. V zásobe mám veľa výstriţkov 

z detských časopisov. Deti sa ľahko 

učia, na tretíkrát počutia uţ určite 

vedia reprodukovať krátku básnič-

ku. Cez básničky alebo príbehy vní-

mame celý školský rok. Privítame 

september, zvítame sa so spoluţiak-

mi a pani učiteľkou. Pozorujeme 

zmeny v prírode, farby jesene, odlet 

sťahovavých vtákov. Tešíme sa na 

zimu, spolu s rodičmi na tvorivých 

dielňach preţívame čaro via-

nočných sviatkov. Opäť privíta-

me jar, jarné kvietky. Naučíme 

sa poznávať liečivé rastliny. 

Tento rok sme si pripomenuli aj 

330. výročie narodenia sloven-

ského národného hrdinu Juraja 

Jánošíka. Básničkou sa poďa-

kujeme za obetavú prácu pani 

učiteľkám. Hravou formou, cez 

texty kniţočky Psík Emil zdra-

votník a opäť cez básničky získava-

me cenné poznatky o poskytovaní 

prvej pomoci, o prevencii chorôb a 

najmä o bezpečnom správaní sa, 

ktoré predchádza školským úrazom. 

Zopakujeme si vedomosti o doprav-

nej výchove. Tieţ sa zamýšľame, 

čím by sme chceli byť, keď vyras-

V mojom krátkom príspevku by 

som chcela v rámci mesiaca kníh 

poukázať na to, prečo je čítanie 

kníh, detskej literatúry a časopisov 

také dôleţité. 

Počas mojej dlhoročnej pedagogic-

kej praxe sa mi potvrdilo, ţe  

úspešne zvládnuť techniku čítania 

uţ na I. stupni ZŠ je v ţivote člove-

ka nesmierne dôleţité. Ţiak, ktorý 

dokáţe plynule čítať s porozume-

ním, vie rýchlo čítať tieţ očami, to 

má na II. stupni ZŠ a tieţ vo vyš-

ších stupňoch vzdelávania ľahšie. 

Čítať s porozumením znamená vy-

brať si z mnoţstva písmen, infor-

mácií to dôleţité, čo stojí za to 

osvojiť si, zapamätať si a uloţiť si 

v pamäti. Potvrdzuje sa, ţe ţiak, 

ktorý sa naučí perfektne čítať na I. 

stupni ZŠ, bude dobrým a úspeš-

ným ţiakom. 

Napriek tomu, ţe som celý aktívny 

ţivot učiteľky II. stupňa ZŠ praco-

vala so staršími ţiakmi, nerobilo mi 

ţiadne problémy prispôsobiť sa 

malým deťom, konkrétne druhá-

kom ZŠ Hargašova 5, kde som na-

šla priaznivé, ba radostné podmien-

ky pre prácu pedagóga. Myslím si, 

ţe práca vychovávateľky v ŠKD 

nie je len o „varovaní“ detí, ich 

voľnosti alebo o „ničnerobení“. Na 

tieme, aké povolanie by sme chceli 

vykonávať. 

V rámci ŠKD máme dobrú spolu-

prácu s pani učiteľkou Monikou 

Zámečníkovou. Navštevujeme 

školskú kniţnicu a na pokračova-

nie si čítame z kníh. Deti si vypo-

ţičiavajú knihy, ktoré môţu čítať v 

ŠKD alebo doma. Tieţ si všímajú, 

ţe knihy sú systematicky, prehľad-

ne a vzorne uloţené v regáloch. 

Cez galériu fotografií spoznávajú 

svetových i našich spisovateľov, o 

ktorých sa budú neskôr učiť na 

literatúre. 

Na záver chcem spomenúť aj dob-

rú spoluprácu školy a obce. Ak 

pribudnú noví občiankovia, máme 

uţ teraz k ich privítaniu pripravený 

kultúrny program pod názvom Čí-

tajte nám rozprávočku... 

Mgr. Eva Dolnáková 

ŠKÔLKARI V ŠKOLSKEJ KNIŢNICI 

ČÍTAJTE NÁM ROZPRÁVOČKU 

STRANA 7 ROČNÍK 5, ČÍSLO 2 

MAPA SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 

PRE DETI A MLÁDEŢ 



„Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. 

Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.“ 

(J. A. Komenský) 

 

Uţ tradične sa mesiac marec spája nielen 

s príchodom jari, ale je aj mesiacom knihy. 

Pri tejto príleţitosti sme dňa 14. 3. s pani učiteľ-

kou navštívili miestnu kniţnicu v našej krásnej 

Záhorskej Bystrici.  

Privítala nás milá pani Alenka, s ktorou sme sa 

hneď zoznámili a skamarátili. Pani Alenka je 

knihovníčkou inej kniţnice. Návštevu kniţnice 

nám pani Alenka spríjemnila záţitko-

vým čítaním z knihy Malý princ, Jota a Ypsilon. 

Veľmi nás poučila jedna veta, ktorú nám poveda-

la: „Celebrity nie sú tí ľudia, ktorí vedia spievať, 

majú značkové oblečenie, ale tí, ktorí zachraňujú 

ľudské ţivoty.“  

My si to tieţ myslíme, lebo zachrániť ľudský ţi-

vot je to najdôleţitejšie. Tieto jej slová nás pouči-

li, čo je v ţivote najdôleţitejšie. Čas sa však nedal 

zastaviť ani v tak príjemnej a dobrej pohode 

a nastal okamih rozlúčiť sa.   

Do školy sme odchádzali  spokojní, plní záţitkov 

a so sľubom, ţe sa určite v kniţnici stretneme 

opäť.  

David Vrba a Samuel Leškovský, 4. A 

kovo u nás v tento deň čítalo 

213 ţiakov. Oproti minulému 

roku, kedy sme sa do maratónu 

zapojili prvýkrát, je to takmer 

trojnásobne viac! 

Chcem sa preto poďakovať všet-

kým pani učiteľkám a pánom 

učiteľom, ktorí aj týmto spôso-

bom podporili aktívne čítanie 

svojich ţiakov, a samozrejme 

tieţ všetkým malým/mladým 

čitateľom. 

Dúfajme, ţe o rok sa nás opäť 

nazbiera o niečo viac. Uţ teraz 

sa tešíme na všetkých maratón-

skych čitateľov! 

V posledné májové či prvé jú-

nové dni Linka detskej istoty uţ 

tradične v rámci celého Sloven-

ska usporadúva čitateľský mara-

tón pod názvom Čítajme si 

2018. Tento rok sa naša škola 

zúčastnila jeho 11. ročníka. 

Presne od 9:00 do 15:00 čítalo v 

tento deň na celom Slovensku 

38 853 detí. A my sme nesmeli 

chýbať. 

U nás v škole sa do čitateľského 

maratónu zapojili ţiaci od prvé-

ho aţ po deviaty ročník 

(deviataci čítali po nemecky :)), 

ba dokonca aj deti v ŠKD. Cel-

NÁVŠTEVA KNIŢNICE 

ČITATEĽSKÝ MARATÓN 

STRANA 8 POD LAVICOU 

Monika Zámečníková, 

školská knihovníčka 



HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
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I. kategória – poézia:  1. Eliana Kulišeková (3. B) 

                                 2. Julietta Juríková (2. B)  

                               3. Ivana Kováčová (4. A) 

I. kategória – próza: 1. Daniel Frkala (4. A) 

                                 2. Michaela Baslíková (4. B)  

                               3. Viola Zámečníková (2. A) 

II. kategória – poézia:  1. Nina Sarkarová (5. B) 

                                2. Mária Reľovská (5. A)  

                         3. Šimon Saxa (5. B) 

II. kategória – próza:  1. Klára Kobielska (5. A) 

                                     2. Ela Hrubovčáková (5. A)  

                           3. Matej Ševčík (5. B) 

III. kategória – poézia: 2. Alan Kubaský (8. B) 

                              3. Vanesa Veselá (9. A)  

                          

III. kategória – próza: 1. Viktória Remeníková (8. A) 

                               2. Kristína Kližanová (9. A) 

                           3. Ema Mečiarová (9. A) 



FOTO - ZDROJ:  

HTTP://WWW.ZAHORSKABYSTRICA.SK/FOTOGALERIA-2/FOTOGALERIA-2018/MDD-1-6-2018/ 

Odratúvame posledné týţdne ško-

ly. V slnečné piatkové popoludnie 

1. 6. sa športoví nadšenci stretli na 

futbalovom ihrisku v Záhorskej 

Bystrici. Síce sa uţ akcia zvaná 

Deň detí nekonala ako predošlé 

roky v školskom areáli, usporiada-

telia si pekne poradili s priestorom 

futbalového ihriska.  

Uţ od 15:00 sa začali zbierať uči-

telia, ţiaci, rodičia a iní. Akcia 

ponúkala mnoţstvo disciplín, kto-

ré viedli učitelia po stanoviskách. 

Mohli sme vidieť, ţe sa vedia aj 

odviazať. O skvelý hudobný re-

pertoár sa postarali chalani z 9. A 

triedy a programom nás sprevá-

dzali Ema Kopčáková a Kristína 

Kliţanová tieţ z 9. A.  

Na pozícii zdravotníčky som sa 

nachádzala spolu s ďalšími vy-

školenými ţenami, avšak deti 

boli pri rozume a nerozbíjali si 

svoje hlavičky. Moja zdravot-

nícka prax nebola v ten deň 

potrebná. Aj keď mám svoju 

prácu rada, som šťastná, ţe sa 

nič váţne nestalo.  

Decká mali šancu 

vidieť hasičské auto 

a vyskúšať si aj veľ-

kú hadicu. Pre deti 

bolo dostupné aj 

maľovanie na tvár a 

formovanie farebné-

ho piesku. Taktieţ tu deti ne-

boli o hlade a mohli si po-

chutnať na veľa dobrotách.  

Z pohľadu deviatakov mô-

ţem povedať, ţe sme si ak-

ciu uţili a dúfame, ţe sa vy-

darí aj po ďalšie roky, aj 

keď uţ bez nás. 

Vaneska Veselá,  9. A 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 
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My v 1. C sme MDD pekne oslávili. Naša pani učiteľka nás pozvala na zmrzlinu, ja som si dal vanil-

kovú. Akurát, ţe sme zmeškali telesnú, ktorú mám rád. Radšej sme mohli ísť cez slovenčinu. To by 

sa nám páčilo viac. 

V ten deň nás pani učiteľka neskúšala. To sa nám tieţ páčilo.  

Pani riaditeľka nás pozvala na futbalové ihrisko. Tam sme sa dobre zabavili. Boli tam rôzne hry a 

sladké odmeny. Naša trieda si pripravila pekné vystúpenie. Mojej mamke sa veľmi páčilo. Dúfam, ţe 

aj vám.  

Jakub Haščák, 1. C 

MDD 

ECO H2O TOUR 

MOJA BÁBIKA 

Naša škola organizovala prvý ročník súťaţe 

Moja bábika. Najprv sme si zasúťaţili v rámci 

tried, kedy sa dievčatá ukázali pred spoluţiakmi 

– chlapcami, ako to vedia s malým dieťatkom 

(bábikou).   

My malé slečny sme museli ukázať, ako vieme 

bábiku uspať, nakŕmiť, pohojdať a pod. Budúci 

chlapi so záujmom sledovali, komu to ide naj-

lepšie a na záver si vybrali za svoju triedu naj-

lepšiu „maminu“. V celoškolskom kole – prvá-

ci, druháci – sa potom triedni víťazi ukázali na 

chodbe pred ešte väčším publikom, kde zoţali 

veľký potlesk.  

Viktória Kimijanová, 2. B 
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V stredu 30. 5. 2018 sa v Spoločenskom dome 

v Záhorskej Bystrici uskutočnil výchovný koncert 

s názvom Eco H2O Tour. 

Thomas Puskailer a Ondrej Antálek nám vysvet-

ľovali, ako 

a prečo by sme 

sa mali ekolo-

gicky správať 

k vode a k našej 

planéte. Zábav-

nou formou sme 

sa učili o tom, 

aká je pre člove-

ka voda dôleţitá. 

Rozprávali sme si, ţe človek by mal piť veľa 

čistej vody, inak zomrie. 

Väčšinu našej planéty tvorí voda, hlavne slaná, 

ktorá je v moriach a oceánoch. Sladkej vody, 

ktorú človek potrebuje k ţivotu, je oveľa menej, 

preto by sme si ju mali váţiť. 

Prednášajúci nám spievali melódie známych 

pesničiek s vymysleným textom. Súčasťou pred-

nášky a koncertu boli aj rôzne súťaţe. Trvalo to 

asi hodinu a potom bola autogramiáda. 

Bol to príjemne strávený čas a niečo nové uţi-

točné sme sa aj naučili. 

Radko Mader, 6. B 



Bolo krásne nedeľňajšie ráno. S triedou sme sa 

vybrali na dvojdňový výlet do Smoleníc. Všetci 

sme boli veľmi nadšení týmto výletom. 

Mali sme zraz pred školou, čas odchodu sme ma-

li o 10:30. Celí šťastní a plní očakávaní sme si 

naloţili batoţiny do autobusu a hurá na cestu! 

Cesta ubehla mimoriadne rýchlo. Keď sme vy-

stúpili v Smoleniciach, nadchla nás všetkých 

krásna príroda a celé okolie. Pani učiteľka nás 

rozdelila do útulných chatiek. Po vybalení sme 

hneď išli preskúmať okolie. 

Po výdatnom obede sme mali športové hry a di-

vadelné scénky. Bola veľká zábava. Po večeri 

sme sa vybrali do chatiek a spoločne s kamarátmi 

sme si do neskorého večera rozprávali príhody. 

Na druhý deň pred raňajkami bola rozcvička. Po 

raňajkách sme všetci chlapci dostali za úlohu na-

zbierať drevo na večernú opekačku. Príroda nás 

očarila, cez celý les rozvoniaval medvedí cesnak. 

Pri opekačke sme počúvali hudbu a rozprávali 

sme sa na tému škola, šport, filmy... Toto bola 

naša posledná noc. Všetci sme si ju uţili. 

Ráno po raňajkách sme sa vydali na cestu domov. 

Všetci si z výletu odniesli len krásne záţitky. 

Ďakujeme, pani učiteľky! 

Tomáš Lackovič, 6. A 

pomocníkom Fickom väznila 

mladé dievčatá.  

Odtiaľ sme išli ešte do čachtic-

kého podzemia, kde sme videli 

ţeleznú pannu, ktorou dievčatá 

mučila.  

Po návšteve podzemia a pred-

náške sprievodcu sme sa vrátili 

do autobusu, ktorý nás odviezol 

späť do školy. Tam na nás uţ 

čakali naši rodičia. 

Tomáš Partl, 5. B 

31. mája išla naša trieda na škol-

ský výlet do Podolia a Čachtíc. 

Bolo veľmi teplo. Pravdepodobne 

sme boli všetci unavení. 

Autobus po nás prišiel ráno o ôs-

mej. Najprv sme boli v Parku mi-

niatúr v Podolí, kde sme videli 

miniatúry hradov, kostolov či rôz-

nych chát. Potom sme išli chvíľu 

autobusom. Dostali sme sa do 

Čachtíc, odkiaľ sme išli asi pol-

hodinu pešo na Čachtický hrad. 

So sprievodkyňou sme navštívili 

rôzne chodby a 

zrúcané miest-

nosti hradu, ná-

dvorie aj pivnicu 

hradu. Miest-

nosť, kde Bátho-

ryčka spolu s 

ZÁRUBY 

VÝLET DO ČACHTÍC A PODOLIA 
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Naše dojmy a postrehy ---> Čo bolo „naj“ 

- srnka nám rozbila radiátor (v sníčku :)) 

- súťaž z pohľadu traktoristky Vanesky S., ktorá ča-

kala súťažiacich na traktore 

- „Už spia, zapínaj Horizon!“ (D. D. si tam priniesol PS 

4) 

- chalan bez trička (Rasťo Klešč) 

- najkrajšia bola túra na hrad Šomoška a čadičový 

vodopád 

- najlepší výlet (N. M.) 

- Nina bez trička (pochopiteľne v kúpeľni, keď sa 
sprchuje) 

- o 23,00 hod. sme si ako skupina púšťali ruskú 
hymnu a bol nám odobratý reproduktor p. uč. 
Mikolášikovou :( . Že ona  chce spať. 

- že sme boli na izbe s babami  (poobede v čase 

voľna a oddychu :)) 

- dobre sa mi spalo :-///  (hneď za stenou 

mala posteľ pani učiteľka) 

- chalani bez trička  (spoločná voľnočasová hra na 
ihrisku :) 

- dobrá diskotéka 
- utopená myš v bazéne spolu s prischnutou ropu-
chou 

- z dlhej túry každý odchádzal s topánkami z novej 
exkluzívnej kolekcie s názvom BLATOTENISKY 
- veľmi sa mi páčila prehliadka Ochtinskej aragonito-

vej jaskyne 

- cesta vlakom bola tiež zábavná a fotenie vo vlaku 

- pasta po brade (D. D. si zvláštnym spôsobom 

umýval zuby elektrickou zubnou kefkou), slina 

padla do boty a Lukáš v sprche padááááá...... 
- vypol som susedom poistky 
- úplne best bol prvý deň, potom túra na hrad 
a potom poobedňajšia zábava v bazéne, ktorá trva-
la len 10 minút (kvôli dažďu), ale nevadí... 
- na výlete sa mi najviac páčil výlet na Mačaciu. 

A taktieţ aj 

program 

a kúpanie 

v bazéne. 

- páčili sa 

mi výlety, 
hry, ktoré 

sme mali, 
čadičový 
vodopád, 

kamenné 

more, jaskyňa, cesta vlakom. 
- ubytovanie bolo pekné, večerné aktivity 
boli plné zá-
bavy. Neho-
rázne sme sa 
bavili. 

- na výlete 

bolo super, 

ale trochu sa 

mi nepáčil 

hotel, ale ľudia a ostatné bolo supeeeer. 

- na výlete sme sa toho veľa naučili a zároveň 

sme sa každý deň skvelo zabavili. 

- bzum, bzum, breke-ke-ke a in vinoveritas...(Patrik 

Adamovič) 
- mohlo to byť o jeden deň dlhšie, ale ináč dobre 

zorganizované a super program. Výlet sa mi veľmi 

ľúbil. 

- výlet bol zábavný. Plný hier a exkurzií. 
- Šomoška, túra, čadičový vodopád, šutre na zemi, šutre, 
šutre vo vetre, šutre... smiech, hry, biobazén,.. Bolo su-
per, to mi verte! 
- najlepšia časť výletu bol celý výlet. Celý výlet 
som si užil a všetko bolo najlepšie. 
- tá súťaž, kde sme dostali meno jedného speváka 
a potom sme mali vymenovať a zaspievať jeho pes-
ničky :) 
- top bol celý výlet, ale najviac som sa zabavila na 

ceste vlakom a keď sme mali súťaţe. 

- najviac sa mi páčila cesta k čadičovému 
vodopádu. 
- najviac sa mi páčilo, že sme boli ako jeden 
ucelený kolektív. Pani učiteľky sa veľmi sna-
žili. (Bertrám z 8. A) 
- 1. Večerné V.I.P. discotéky v malej izbe 
s veľa ľuďmi; 2. Sprchovanie sa v najväčšom 
lejaku s...; 3.Ten pocit, keď ste na chalanskej 
izbe a pozeráte sa na nich, že nevedia zapnúť 
vysávač. 

hodnotili ţiaci 8. a 9. ročníka 

Poznávací  Školský výlet v Cerovej vrchovine  Ôsmakov a Deviatakov 
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Dňa 6. júna sa na našej škole konal deň plný histó-

rie, zábavy a vedomostí – História po našom. Zú-

častnili sa tu triedy 2. stupňa.  

Všetky triedy si pripravili zaujímavé scénky na 

vybranú historickú udalosť. Preniesli sme sa do 

čias Ríma, objavili Ameriku či spoznali Napoleo-

na. V týchto časoch boli neustále bitky a vojny. 

Okrem scénok sme mali aj súťaţe. Boli naozaj 

dobre vymyslené.  

Na záver tohto krásneho dňa prišlo očakávané vy-

hodnotenie. Na 3. mieste skončila 5. A so scén-

kou Objavenie Ameriky, na 2. mieste sa 

umiestnila 8. B so scénkou Veľká francúzska 

revolúcia a Napoleon a súťaţ vyhrala 8. A so 

scénkou Bostonské pitie čaju.  

Súčasťou boli aj zaujímavé rekvizity či kostý-

my. Za svoje rekvizity získali špeciálne ceny: 

Daniel Sajan z 5. A (brána), Kristína a Krištof 

Horváthovci z 8. B (gilotína) a Matúš Makovin-

ský z 8. A (loď).  

Bol to krásny deň a tešíme sa naň na budúci 

rok.                                  

Laura Lengyelová, 6. B 

zdatnejší sa zdokonalili. Na záver 

kurzu sa konali preteky. 

Najlepšie výsledky v jednotlivých 

kategóriách sú: 

Slalom chlapci, 7. – 8. ročník 
1. Kubaský, Alan, 8. B (23.83 s) 

2. Schultz, Martin, 8. B (25.97 s) 

3. Pucovský, Tomáš, 7. A (26.21 s) 

 

Slalom dievčatá, 7. – 8. ročník 
1. Zátopková, Anna,7. A (25.31 s) 

Týţdeň pred polročnými 

prázdninami sa naši ţiaci 7. 

a 8. ročníka zúčastnili lyţiar-

skeho výcviku, ktorý prebie-

hal v športovom stredisku 

Opalisko na severe Slovenska 

v Národnom parku Nízke Tat-

ry.  

Počas týţdňa si všetci účastní-

ci buď osvojili základy zjaz-

dového lyţovania, alebo tí 

2. Horváthová, Kristína, 8. B (27.83 s) 

3. Manďáková, Ema, 8. A (28.26 s)  

 

Lyţiarskeho výcviku sa zúčastnili 

aj úplní začiatočníci alebo polo-

začiatočníci,  ktorí za jeden týţdeň 

perfektne zvládli základy lyţovania 

a bezpečne zišli svah. Aj im patrí 

veľká gratulácia!  

pán učiteľ Martin Brňák 

HISTÓRIA PO NAŠOM 

LYŢIARSKY VÝCVIK 
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V škole v prírode sme zaţili veľa pekných dobrodruţstiev, no predsa sme zaţili ešte jedno. Keď sme 

sa zo školy v prírode vracali domov za rodičmi, školou a za súrodencami. Začalo sa vtedy, keď sme 

zastavili autobusom pred hradom Strečno.  

Keď sme vystúpili z autobusu, pred nami nás čakalo veľa schodov. Keď sme po nich išli, trochu sme 

sa unavili, ale energie sme mali stále dosť. Keď sme vyšli k hradu, rozdelili  nás do skupín na tretia-

kov a štvrtákov. Keďţe tretiaci išli prví, my sme sa zatiaľ fotili a kupovali si suveníry.  

Keď sme vošli dnu, sprievodkyňa nás 

pekne privítala a zobrala nás na pre-

hliadku. Dozvedeli sme sa tam veľa rôz-

nych zaujímavých vecí, napríklad to, ţe 

hrad Strečno patrí Povaţskému múzeu. 

Keď pani sprievodkyňa skončila pre-

hliadku, bolo nám to trochu ľúto, pre-

hliadka sa nám totiţ veľmi páčila. Keď 

sme zišli schody, vrátili sme sa do auto-

busu, pokračovali sme domov. 

Ivana Trnovská a Natália Tóthová, 4. A 

NÁVŠTEVA PRIMÁTORA MESTA BRATISLAVY IVA NESROVNALA 

A BESEDA S ÔSMAKMI A DEVIATAKMI 

HRAD STREČNO 
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V marci  sa naša škola tešila z ďalšieho úspe-

chu. Tentokrát to bolo 1. miesto v Biologickej 

olympiáde v krajskom kole v podaní Jakuba 

Kapáneka. Nech sa páči, zoznámte sa s ním. 

 

Ak by sme mali vedieť nejaké základné in-

formácie o tebe, čo by to bolo? 

Volám sa Jakub Kapánek. Som z triedy 8. A. 

Ţijem v Marianke, ale do školy chodím sem, do 

Záhorskej Bystrice a mám mladšieho brata. 

 

Pred pár dňami si vyhral 1. miesto v kraj-

skom kole v Biologickej olympiáde. Je to 

úţasný úspech. Aké boli tvoje pocity, keď si 

sa dozvedel, ţe si vyhral? 

Bol som veľmi rád. Je to taký dobrý pocit byť 

najlepší z Bratislavy a okolia. 

 

Vzhľadom na to, ţe si bol z toľkých ţiakov 

najlepší, aký je tvoj „recept“ na úspech? Ako 

si sa na olympiádu pripravoval? 

Ja som sa pripravoval sám, ale aj s pani učiteľ-

kou Bendíkovou po škole. Robili sme rôzne po-

kusy alebo sme mikroskopovali, napríklad kva-

sinky. Aj tie tam boli. A potom som sa doma 

pripravoval pomocou testov, ktoré som si našiel 

na internete a potom som si ich dopĺňal.  

 

Aké sú tvoje ďalšie ambície v oblasti bioló-

gie? 

No, celoslovenské kolo z biologickej olympiády 

nie je, čo je škoda :(. 
 

Vedel by si nám opísať, ako prebiehali jed-

notlivé kolá tejto Biologickej olympiády? 

A bol si uţ niekedy  predtým na Biologickej 

olympiáde?  

Nie, tento rok som bol na Biologickej olympiá-

de prvýkrát. Prvé kolo bolo školské a to som sa 

dozvedel len deň predtým, takţe som to išiel len 

skúsiť. To sa mi podarilo vyhrať a potom  ná-

sledne aj to okresné. To sme tam vlastne prišli 

a ako prvá bola praktická aktivita pozorovanie 

semien malvice, kôstkovice a bobule. Mali sme 

tam napríklad počítať počet semien v paradajke. 

Napočítal som ich 27, ale len v polke. To som si 

tieţ nemyslel, ţe sa to podarí, ale podarilo sa to.  

V krajskom kole som sa potešil, lebo ako praktic-

ká aktivita bolo mikroskopovanie, čo sme si s pani 

učiteľkou celkom dosť preberali. Rozdelili nás do 

dvoch skupín. Jedna písala test a druhá mikrosko-

povala. Mali sme pozorovať pučanie kvasiniek, 

ako sa rozmnoţujú. V postupe bolo, aby sme tam 

naliali vlaţnú vodu, no oni tam naliali horúcu. 

Tým pádom všetky kvasinky zomreli, ale keďţe 

som si to pred tým prešiel s pani učiteľkou, vedel 

som, ako to má vyzerať. Potom sme tam ešte ča-

kali na výsledky a vyšlo to. 

 

Uţ si bol aj na nejakých iných olympiádach? 

Ako sa ti darilo v nich?  

Tak tento rok som bol ešte tretí v okresnom kole 

z dejepisu. Minulý rok som bol tieţ tretí, ale 

v krajskom kole. Ešte som bol skúsiť na olympiá-

de z geografie, ale to sa mi veľmi nepodarilo. 

 

Ak sa práve nepripravuješ na nejakú olympiá-

du, ako tráviš svoj voľný čas? 

Teraz chodím uţ druhý rok na filatelistický krú-

ţok. Tam zbierame známky, zisťujeme o nich in-

formácie. A robíme exponáty, ktoré potom nosíme 

na olympiádu alebo výstavu. Inak by som chcel 

fotiť, ale to ešte len začínam.  

 

Je nejaký predmet v škole, ktorý nemáš rád 

a naopak, ktorý je tvoj najobľúbenejší? 

Na všetky predmety sa viem naučiť, ale minulý 

rok to bola hudobná. Najradšej mám biológiu ale-

bo dejepis. 

MÁME NAJLEPŠIEHO ZNALCA BIOLÓGIE  

V BRATISLAVSKOM KRAJI 
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Máš nejaký najobľúbenejší film, ktorý by si 

nám chcel odporučiť? 

Neviem, nemám najobľúbenejší film. Ale rád si 

pozriem dokument, či uţ z histórie, alebo 

o ţivočíchoch. 

 

Venuješ sa aktívne nejakému športu? A máš aj 

ako fanúšik nejaký obľúbený tím alebo športo-

vca? 

Momentálne aktívne nešportujem, no moţno do 

budúcna by som sa chcel prihlásiť na stolný tenis. 

To ma pomerne baví. A taktieţ aj rád sledujem 

futbal ako mnohí. A tím? Real Madrid. 

 

Kde sa vidíš o 10 rokov? 

Hmm, vôbec neviem. Chcel by som ísť na gymná-

zium a potom na nejakú vysokú školu, ale  neviem 

akú. Mohlo by to byť trochu z oblasti biológie, ale 

ešte s niečím spojené. Uvidím. 

Ak by si si mal vybrať jednu z týchto 

dvoch vecí, ktorú by si si vybral? Biológia 

o rastlinách a ţivočíchoch alebo biológia 

o ľudskom tele? 

Skôr biológia o rastlinách a ţivočíchoch. 

 

Fotenie prírody alebo ľudí ? 

Radšej fotím prírodu. Portréty ľudí ma veľmi 

nebaví fotiť. 

 

Biológia alebo dejepis? 

Viac ma baví biológia, ale tieţ je dobré vedieť 

aj o minulosti. 

 

Jakub, ďakujem veľmi pekne za rozhovor 

a prajem Ti ešte veľa úspechov. 

 

Rozhovor viedla: Ema Kopčáková, 9. A  

tovou loptičkou (s postu-

pom na majstrovstvá 

kraja) sa stal Igor Jaku-

bík z 9. A (výkon 56,25 

m). 

Druţstvo našej školy: 

zľava Michal Blažíček, 

Igor Jakubík, Michal 

Bilka (všetci z 9. A), 

Dennis Požgay (8. B), 

Dňa 22. 05. 2018 sa naši 

chlapci zúčastnili okresného 

kola v atletike. Vzhľadom na 

terajšie moţnosti našej školy 

(výstavba športovej haly) si 

nepočínali najhoršie.  

V konkurencii desiatich zá-

kladných škôl nášho okresu v 

druţstvách obsadili síce „len“ 

siedmu priečku, ale počtom 

získaných bodov za jednotlivé 

výkony s minimálnym rozdie-

lom atakovali piatu priečku v 

poradí druţstiev. 

Za predvedené výkony chlap-

com ďakujeme, deviatakom 

ţeláme veľa úspechov na 

strednej škole a mladším ţia-

kom v ďalšej reprezentácii na-

šej školy. 

Čerešnička na torte: 

Majstrom okresu v hode krike-

Zdenko Németh (9. A), Patrik 

Bartoš (8. B), Marián Paták 

(8. A), Alan Kubaský (8. B). 

Súťaţné disciplíny: beh 60 m, 

300 m, 1000 m, skok do diaľ-

ky, výšky, vrh guľou, hod kri-

ketovou loptičkou, štafeta beh 

4 x 60 m. 

pán učiteľ Martin Brňák 

MAJSTROVSTVÁ OKRESU V ATLETIKE DRUŢSTIEV (CHLAPCI) 
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KARNEVAL 

 

Dnes bol v škole karneval, 

každý sa tam radoval. 

Pirátka, páv a či mačka, 

pekná bola každá maska. 

No najväčšia jednička,  

bola maska chladnička. 

 

Barbora Palcová, 2. B 

NAŠE ÚSPEŠNÉ ZDRAVOTNÍČKY 

NAŠI MALÍ SPISOVATELIA 

STRANA 18 POD LAVICOU 

KARNEVAL!  

Už prišiel! 

Karneval, karneval,  

veselá zábava. 

Pre všetky masky dnes  

muzika vyhráva. 

Mačičky, princezné,  

draci aj rytieri 

do školy každý z nich  

veselo zamieri. 

 
Viki Jablonková, 2. B 

Súťaţiace druţstvo našich zdravotníčok:  

Vanesa Veselá, Ema Kopčáková, Lucia Kralovičová, Ema 

Mečiarová, Vanessa Staráčková, Kristína Kližanová (9. A) 

Pripravovala ich: pani učiteľka Bendíková 

GRATULUJEME! 

 

 

 

KLOBÚČIK 

Keď si tento klobúk  

nasadíte na hlavu, 

zažijete vážne  

veľkú zábavu. 

Nebudete ľutovať. 

Jedna malá stonožka 

práve 

skúša si ten klobúk  

v tráve. 

Zuzana Lisková, 3. A 
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Dovidenia škola 

 

D – dobrá škola Hargaška 

O – odchádzame 

V – vrátime sa čoskoro 

I – ideme na prázdniny 

D – dáme si na seba pozor 

E – ešte sa uvidíme 

N - naša skvelá škola 

I – ideme a tešíme sa 

A – a po prázdninách škola  

opäť volá! 

Hanka Stankovičová, 4. A 

Milá pani učiteľka Slávka! 
Ďakujeme, že ste nás naučili vybrané slová, malú i veľkú násobilku, nech sa 
Vám v živote darí, nech ste šťastná a hlavne nech sa stále usmievate tak, ako 
doteraz.                                                                                        ĎAKUJEME! 

Hanka Stankovičová, 4. A 

Lea Augustinová, 2. B  -----> 
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