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Redakčná rada vám praje príjemné čítanie! 

 



Slovo na úvod 
 
Milí čitatelia! 
 
s príchodom novej jari prichádza i ďalšie číslo nášho 
časopisu. Je plné nových zaujímavostí, približuje dianie 
v našej škole a tiež vašu tvorbu.  
Počas jarných mesiacov sa každoročne v našej škole 
uskutočňuje niekoľko pravidelných aktivít – zber papiera, 
vynášanie Moreny, zapájame sa do zbierky, ktorú 
vyhlasuje Liga proti rakovine s názvom Deň narcisov. 
O všetkých sa dočítate v tomto čísle.  
No udialo sa i veľa iných vecí, ktoré sa nám do nášho 
časopisu nezmestili. Zaznamenali sme množstvo malých 
ale aj veľkých úspechov v olympiádach, športových 
súťažiach. Absolvovali sme niekoľko zaujímavých exkurzií. 
Priebežne o nich informujeme na našej webovej stránke 
www.zskoseca.edupage.sk. Nájdete na nej i elektronickú 
podobu nášho časopisu v záložke Školský časopis.  
  
Nová jar je tu, nech vám prebúdzajúca sa príroda 
a slnečné lúče dodajú silu a chuť, aby sme zostávajúce 
mesiace do konca tohto školského roka zvládli hravo 
a s úsmevom na tvári.  

 
Mgr. Miroslava Poliaková 



Vyhodnotenie jarného 
zberu papiera 

 
Najlepší jednotlivci 

 



Z našej tvorby -  
na tému Deň učiteľov   
 
Pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sme oslavovali 
28.marca, žiaci 6.B triedy pripravili pre učiteľov takéto 
krásne pozdravy.  
 

  
 
V mene celého kolektívu učiteľov ďakujem 6.B a Evke 
Koňuchovej za pekné a úprimné slová,  a tiež všetkým 
žiakom, ktorí si spomenuli na tento sviatok a potešili 
svojho učiteľa kvietkom, či pekným slovom. 

 
Mgr. M. Poliaková 



Rozhovor... 
s pani vychovávateľkou 
 
V predchádzajúcom čísle nášho časopisu sme sa zoznámili 
s pani vychovávateľkou Turzovou a v tomto čísle sme trošku 
„vyspovedali“ zasa pani vychovávateľku Mgr. Simonu 
Matuščinovú. Prečítajte so náš rozhovor.  
 

1. Pani učiteľka, čím ste chceli byť, keď ste vyrastali? 
Chcela som byť pani učiteľkou pre I.stupeň ZŠ. 

 
2. Aká je Vaša obľúbená farba? 

Zlatá farba. 
 

3. Kto je Váš obľúbený herec, herečka alebo aký je 
Váš obľúbený film? 
Obľúbený film – V jednom ohni – Fire proof. 

 
4. A Váš obľúbený spevák, speváčka? 

Môj obľúbený spevák? ☺ Je ich viac, ale ... Karel Gott, 
Michal David, Lucie Bílá. 

 
5. Aká je Vaša obľúbená značka alebo model auta? 

Volkswagen Golf. 
 

6. Pani učiteľka, viete hrať na nejaký hudobný nástroj? 
Áno, chodila som do ZUŠ na flautu – zobcovú, tenorovú, 
altovú. 



 
7. Máte nejaké domáce zvieratko? 

Nie, nemám. 
Pani vychovávateľka, veľmi pekne ďakujeme za rozhovor! ☺☺☺☺ 
 
*******************************************************
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
Zaujímavosti.... 

z ASC agendy 
Vedeli ste, že: 
 

• naša škola mala k 31.marcu 121 žiakov na prvom 
stupni a 170 žiakov na druhom stupni? 

• v mesiaci máj sa narodilo 23 žiakov našej školy? 
• v mesiaci jún sa narodilo 26 žiakov našej školy? 
• v škole máme 6 žiačok s menom Vanesa? 
• v prvom polroku naši žiaci dostali spolu 25 715 

známok? 
 

Ďalšie zaujímavosti vám prinesieme v budúcom čísle 
časopisu. 
 

zdroj údajov: ASC agenda 

 



Niečo pre najmenších 
 
 

Vymaľuj si túto kytičku kvetov pestrými farbami.  

 
 

Ktoré jarné kvety poznáš? Nakresli ich do 
pripraveného okienka.  

 
 
 
 

 
 

 
 



Fotoreportáž –  
vynášanie Moreny 

Dňa 22.03. 2018 sme sa spolu s našimi deťmi a spolužiakmi so ZŠ 
rozlúčili so zimou malou ukážkou vynášania Moreny. Morenu sme si 
zhotovili spolu s deťmi v MŠ, ktorú sme následne za spevu vyniesli k 
obecnému potoku, kde sme ju zapálili a hodili do vody. 

  

  

  
PaedDr. Monika Staňová 



SUDOKU 
Dnešné SUDOKU si pre Vás pripravila Alexandra 

Bartošová zo 6.B triedy. Tak sa do neho „zahryznite“! 
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************************************************* 

Deň narcisov 2018 
I v tomto roku sa naša škola zapojila do zbierky, ktorú 

vyhlasuje Liga proti rakovine. Vyzbierali sme 242,-€! Za 
každý príspevok ĎAKUJEME! 



 

 
Pavlína Ištvániková, 3.B 

 
Nech nová jar dodá všetkým energiu, naplní vás 

radosťou a potešením! 
Redakčná rada časopisu Školák 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravuje redakčná rada časopisu Školák 
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