
Slovo na úvod... 

Začiatok nového školského 

roka sa niesol v znamení 

príprav. Pripravovali sme sa 

na oslavu 55. výročia zaloţe-

nia našej ZŠ.  

O tom, ako to celé dopadlo, 

si môţete prečítať hneď na 

titulnej strane. A o tom, ţe to 

bola oslava naozaj veľkole-

pá, sa môţete presvedčiť vo 

fotodokumentácii na posled-

nej strane nášho časopisu.  

Vďaka talentovaným ţiakom 

a šikovným učiteľom sa nám 

spoločnými silami podarilo 

pripraviť bohatý program 

plný hudby, spevu, tanca, 

divadla, športu, smiechu a 

zábavy. Presne taký jedineč-

ný, aký si naša škola zaslúţi! 

VŠETKO NAJLEPŠIE, 

HARGAŠKA! 

pani učiteľka 

Monika Zámečníková 
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 Naši malí spisovatelia 

zapojili aj naše pani 

učiteľky a páni učitelia, 

povolili nám skúšať, 

viedli nás na generálku 

a za to im patrí veľké 

ďakujem. 

Ţiačky 9. ročníka sa 

inicializovali a pomohli 

usádzať pozvaných 

hostí a odovzdať kvety 

s poďakovaním pánovi 

starostovi, pani riadi-

teľke a jej blízkym pra-

covníkom.  

Do uvádzania hlavného 

programu sa zapojila aj 

moderátorka Michaela 

Mäsiarová, bývalá 

ţiačka našej školy.  

Dúfame, ţe sa takáto 

akcia  podar í  a j 

o ďalších päť rokov. 

Po uplynutí  piatich ro-

kov sme sa opäť stretli 

na Slávnostnej akadé-

mii 55. výročia našej 

základnej školy. 

Bol to honosný prog-

ram, pri ktorom mohli 

učitelia, rodičia, pozva-

ní hostia vidieť snahu 

svojich detí, detí našej 

š k o l y .  N a p r í k l a d 

v pripravených diva-

dielkach či rôznych vy-

stúpeniach speváckych 

talentov, logických a 

športových nadšencov a 

tanečníkov. Podaktorí si 

poplakali pri divadielku 

o Statočnom cínovom 

vojačikovi alebo sa za-

smiali pri nemecko-

anglickej scénke o cho-

rých klaunoch či dokon-

ca ţasli pri dokonalom 

sólo vystúpení Kristín-

ky Horváthovej.  

Dokopy sme mohli vi-

dieť 25 vystúpení. Za-

pájali sa 

v š e t c i , 

k t o r í 

chceli a 

mali čo 

p r e d -

v i e s ť . 

D e t i 

m a t e r -

skej školy, prvý 

aj druhý stupeň zá-

kladnej školy, ale aj 

Základná umelecká 

škola Jozefa Kresán-

ka.  

Ţiaci školy si poctivo 

chystali rekvizity, kos-

týmy a kaţdý jeden 

vynaloţil námahu pri 

pr ípra-

ve svoj-

h o 

predsta-

v e n i a . 

S p o l u 

so ţiak-

mi sa 

ZŠ S MŠ HARGAŠOVA, ZÁHORSKÁ BYSTRICA 
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SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA  

PRI PRÍLEŢITOSTI 55. VÝROČIA ZALOŢENIA NAŠEJ ZŠ 

Foto: http://www.zahorskabystrica.sk/fotogaleria-2/fotogaleria-2017/55-vyrocie-zs/nggallery/page/1 



V závere slávnostného programu pri oslave výročia našej školy zaznela pieseň plná rôznych ţelaní. 

Jej refrén spoločne spievali všetci účinkujúci. Pieseň originálna, napísaná len pre túto vzácnu chvíľu. 

Bola to krásna bodka za mimoriadnym večerom.  

Autorkou textu tejto piesne je pani učiteľka Monika Mikolášiková, hudbu sme si poţičali od francúz-

skej speváčky Indily z jej piesne s názvom Feuille d´automne. 

Ponúkame vám náš slovenský „hargašovský“ text, ktorý by sa pokojne mohol stať aj hymnou našej 

Hargašky. Nech sa páči, zaspievajte si ;)!  

1. prianie: 
Ja by som si priala, aby sme mali za sebou čo najviac 

úspechov. Aby nás drobné pády, nepodarky, neúspechy 

dvíhali zo zeme, posúvali vpred a aby sme boli na seba 

vzájomne hrdí za to, čo dokáţeme. 

2. prianie: 

Prajme si všetci, nech medzi nami všetkými vládne 

duch priateľstva a pohody.  

Buďme k sebe  pozorní a nápomocní. 

3. prianie: 

Ja by som chcel zapriať našej škole do budúcich  rokov 

veľa snaţivých ţiakov, dôverujúcich rodičov, zaniete-

ných učiteľov a najlepšie podmienky na učenie. 

4. prianie: 

Ţelajme si spoločne aj dostatok energie a vôľu dosaho-

vať najlepšie výsledky. V tom nech sú nám oporou aj 

rodičia, priatelia a všetci, ktorí chcú s nami ťahať za 

jeden koniec. 

5. prianie: 

To všetko bude. Verím tomu. Hlavne nech sme zdraví, 

spokojní a nech všetci veríme v to, ţe vzdelanie je naj-

lepšia investícia do človeka. 

Text: Monika Mikolášiková 

Hudba: Indila (Adila Sedraïa) 

1. Hviezda padá vţdy z neba, 

    čaká uţ len na teba. 

    Na tvoje prianie – veľký sen. 

 

2. Dobrým, láskavým, múdrym 

    od zajtra byť znova skúsim. 

    Srdce a rozum je základ. 

 

Refrén: ŠKOLA, RODINA  

RADOSŤ PREŢÍVA, 

KEĎ Z MALÉHO TVORA  

VEĽKÝ SA STÁVA. 

BUĎME JEDEN TÍM, 

ZHODNIME SA V RÝM. 

BUDÚCNOSŤ A ŠŤASTIE - 

ZA TÝM CHCEME ÍSŤ.  

 

3. Kuchár, chirurg či cestár, 

    pre všetkých je tu dosť miesta. 

    Snaha a odvaha hrá prím. 

    Verme však svojim srdciam, 

    zbabelosť nechajme veciam. 

    Škola nás učí správne ţiť. 

 

Refrén: ŠKOLA, RODINA  

RADOSŤ PREŢÍVA, 

KEĎ Z MALÉHO TVORA  

VEĽKÝ SA STÁVA. 

BUĎME JEDEN TÍM, 

ZHODNIME SA V RÝM. 

BUDÚCNOSŤ A ŠŤASTIE - 

ZA TÝM CHCEME ÍSŤ.  

„PADAJÚ HVIEZDY, ŢELAJME SI NIEČO...“ 
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So školou sme sa zúčastnili vedeckého veľtrhu. Konalo 

sa to 14. septembra na námestí pred Euroveou.  

Dalo sa tam vyskúšať veľa vecí, napríklad: virtuálna 

realita alebo obrúsiť drevený kolík. Boli tam však aj 

chemické pokusy alebo Fire Tornado. To Fire Tornado 

sa zapálilo a krútilo sa na podloţke. Dalo sa tam aj na-

piť či najesť v jednom stánku Activia. Dávali tam do-

tazníky, v ktorých boli otázky ako napríklad: Koľkokrát 

denne by mal človek jesť jogurt? Správna odpoveď bo-

la:  2 – 3-krát denne.  

Ku koncu veľtrhu sme mali rozchod v Eurovei, kde 

sme mali čas na kupovanie vecí alebo na obed. 

Samuel Leitl, 6. B 

Dňa 18. októbra sme sa opäť zúčastnili projektu 

Biela pastelka. Je to projekt na podporu nevidia-

cich, ktorý kaţdoročne organizuje Únia nevidia-

cich a slabozrakých Slovenska.  

V tento deň sme sa rozhodli vyjsť do areálu ško-

ly a pomôcť. Kaţdý, kto do zbierky prispel, do-

stal spinku s vyobrazením bielej pastelky. 

Tohtoročným ambasádorom zbierky bol sloven-

ský futbalista Marek Hamšík. Spoločnými silami 

sa nám v tomto ročníku podarilo nazbierať ne-

uveriteľných 254,72 eur! Všetkým, ktorí do 

zbierky prispeli, touto cestou ĎAKUJEME! 

Účasť v Bielej pastelke nás tento rok potešila 

ešte viac, pretoţe sme boli ako škola vyţrebovaní 

spomedzi ostatných účastníkov a podarilo sa nám 

tak vyhrať futbalovú loptu s originálnym podpi-

som Mareka Hamšíka! 

Sme naozaj radi, ţe 

sme sa tohto projektu 

mohli zúčastniť a moh-

li sme tak pomôcť tým, 

ktorí to potrebujú. 

Ema Kopčáková 

a Lucia Kralovičová, 9. A 

ZBIERALI SME PRE BIELU PASTELKU A VYHRALI! 

VEDECKÝ VEĽTRH 

STRANA 3 ROČNÍK 5, ČÍSLO 1 



Ako je uţ na Hargaške kaţdo-

ročným zvykom oslavovať Eu-

rópsky deň jazykov, inak tomu 

nebolo ani tento školský rok. 

Avšak tento rok to bolo o čosi 

iné. Po prvýkrát sa tieto oslavy 

Európskeho dňa jazy-

kov konali v Spoločenskom 

dome v Záhorskej Bystrici.  

Kaţdá trieda dostala za úlohu 

s p r a c o v a ť  i n f o r m á c i e 

o krajine, ktorá im bola urče-

ná. Ku kaţdej z nich si ţiaci 

nachystali prezentáciu, ktorá 

nás oboznámila s jej tradičným 

jedlom, kultúrou a tradícia-

mi, výrobkami, známymi ľuď-

mi či národnou hymnou a iný-

mi zaujímavosťami. Neskôr 

nasledovala ochutnávka tradič-

ných jedál a krátka ukáţka tan-

ca.  

Najprv sme sa teleportovali 

spolu s 9. A do Luxemburska. 

Potom sme sa preniesli do Mol-

davska, Monaka či na Maltu, v 

čom nám pomohli ţiaci z tried 

8. A, 8. B a 7. A. Nasledovali 

ţiaci 6. A, 6. B, 5. B a zakončila 

to trieda 5. A. Tieto triedy nám 

predstavili Estónsko, Albánsko, 

Bielorusko a Švajčiarsko. A po-

tom to prišlo! Dlho očakávané 

vyhodnotenie.  

Na 1. mieste sa umiestnila 

trieda 8. B so svojou krajinou 

Monako. Na 2. mieste skonči-

la trieda 6. A s krajinou Es-

tónsko. A na 3. mieste sa 

umiestnila trieda 5. B s kraji-

nou Bielorusko.  

Musím uznať, ţe všetky triedy 

boli naozaj dobré. A tí, čo ste 

sa neumiestnili, dúfam, ţe vás 

to neodradí, ale naopak, po-

vzbudí, a o rok sa budete sna-

ţiť byť lepší. A tí, ktorí ste sa 

umiestnili, dúfam, ţe nepovo-

líte, ale budete sa snaţiť svoj 

výkon minimálne zopakovať 

alebo aj zlepšiť.  

Dúfam, ţe ste si spolu s nami 

tento deň uţili a niečo nové sa 

aj dozvedeli. Tak zase o rok! 

Kristína Kliţanová, 9. A 

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 

STRANA 4 POD LAVICOU 

https://maps.google.com/?q=6.B,+5&entry=gmail&source=g


 Najlepšie rekvizity: Martin Semeš (7. A) – lodičky 

                                                Adriana Mišovská (8. A) – erb Monaka 

                                Najlepší tanec: 6. A 

                            Najlepší kuchári: Michal Holička (6. A) 

                                           Jakub Polák a Dennis Poţgay (8. B) 

         Najlepšia scénka: 5. B – Hodina v bieloruskej škole 

VYHODNOTENIE 
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Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do on-line celoslovenskej informatickej súťaţe iBo-

bor. Z celého Slovenska súťaţilo 74 216 ţiakov a študentov z 992 škôl. Z našej školy v nej súťaţilo 

spolu 106 ţiakov – z toho: 44 ţiakov 2. a 3. ročníka v kategórii Drobec, 32 ţiakov 4. a 5. ročníka v 

kategórii Bobrík, 16 ţiakov 6. a 7. ročníka v kategórii Benjamín a 14 ţiakov 8. a 9. ročníka v kategórii 

Kadet. Všetkým súťaţiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

Úspešných riešiteľov sme mali v tomto školskom roku 49. 

V rámci našej školy bolo takéto umiestnenie úspešných riešiteľov: 
 

V kategórii Drobec: 
1. miesto: Kristína Šujanová (3. B) - dosiahla 100% - v celoslovenskom kole sa umiestnila tieţ na 1. 

mieste. 
2. miesto: Matúš Vell (3. A) 

3. miesto: Lea Mišík (3. A) a Michal Adam (3. B) 

Úspešní riešitelia boli aj:  

Jakub Jány z 2. B; Natálka Kováčová z 2. C; Oliver Gandi, Simona Trutzová z 3. A; Eliana Kulišeková 

z 3. B; Timotej Janota a Tomáš Klima z 3. C. 

 

V kategórii Bobrík: 
1. miesto: Klára Kobielska (5. A) a Samuel Ţúbor (5. B) - dosiahli 100% - v celoslovenskom kole sa 

umiestnili tieţ na 1. mieste. 
2. miesto: Andrea Kováčová (5. A) a Matej Ševčík (5. B) 

3. miesto: Adela Fejfárová (5. A) 

Úspešní riešitelia boli aj:  
Ivana Kováčová, Viktor Oravkin, Patrick Turek, Peter Kováč a Daniel Frkala zo 4. A; Alex Karel, 

František Szabo, Maximilián Janota, Veronika Tekerová, Michal Bošňák, Marianna Petrulová, Tomáš 

Ráchela zo 4. B; Martin Straka, Rastislav Ševčík, Dominik Filip z 5. A; Zuzana Schultzová, Tomáš 

Partl a Mária Remišová z 5. B. 

 

V kategórii Benjamín: 
1. miesto: Laura Lengyelová (6. B) 

2. miesto: Mathias Suroviak (7. A) 

3. miesto: Adam Grandtner (7. A) 

Úspešní riešitelia boli aj:  

Kristína Bilačičová, Rastislav Me-

čiar a Martin Neumahr zo 6. A a 

Laura Dzurillová zo 6. B. 

 

V kategórii Kadet: 
1. miesto: Matúš Makovinský (8. A) 

2. miesto: Alan Kubaský (8. B) 

3. miesto: Patrik Bartoš (8. B) 

Úspešní riešitelia boli aj:  
Jakub Kapánek z 8. A; Ondrej Apalovič, Jakub Polák a Dennis Poţgay z 8. B a Michal Bilka z 9. A. 

 

 

 

                 Helena Straková, koordinátorka 

SÚŤAŢ IBOBOR 
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Keby ste chodili na krúţok výtvarnej výchovy, zaţili by ste tam to, čo my.  

Boli sme odtiaľ v Bibiane. 

Vyrábali sme tam rybky a netopierov. To všetko tam potom viselo na výstave. Vracali sme sa aţ ve-

čer. Môj brat si myslel, ţe si v autobuse, ktorým sme sa vrátili, zabudol peňaţenku. Doma ju však na-

šiel v rukáve bundy. Bol šťastný. 

Výlet v Bibiane bol jednoducho super!                                                                    

Agáta Bartalská, 3. A 

V BIBIANE 

ANGLICKÉ DIVADLO 

V pondelok 15. januára sme na angličtine s pani učiteľkou Poliakovou hrali divadlo o Snehulienke. 

Účinkujúci boli ţiaci 3. B a 3. C. 

Všetci si pripravili veľmi pekné kostýmy. 

Veľa sme sa naučili, lebo texty dialógov boli v angličtine. 

Bolo to veľmi zaujímavé a uţ sa tešíme, keď aj v budúcnosti opäť niečo po anglicky nacvičíme. 

 Kristína Šujanová, 3.B 
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Týţdeň zdravej výţivy sa v našej škole uskutoč-

nil v týţdni od 16. do 20. októbra. Naši spolu-

ţiaci si pre nás pripravili samé zdravé dobroty. 

Tohto týţdňa sa zúčastnili ţiaci 5. – 9. ročníka. 

Kaţdá trieda mala vlastnú tému, o ktorej spravi-

la plagát. Napríklad zdravé koláče, ryba na ta-

nieri alebo ovocné šaláty. Ochutnali sme výbor-

né zdravé jedlá. Kaţdý ţiak dostal ţetóny, za ktoré 

si kupoval jedlá a pitie.  

Vyhrali triedy, ktoré mali najviac ţetónov – boli to 

triedy 6. B a 9. A, ktoré si odniesli hlavnú cenu. 

Som zvedavá a teším sa, čo si pripravíme nabudúce. 

Terézia Besedičová, 6. B 

úplne najkrajších a najzaujímavejších a ich tvorcov 

ocenila drobnými darčekmi. Boli to: Samuel 

Krajčír z 2. C, Lilien Bernátová a Šimon Frkala 

z 1. B, Alex Karel zo 4. B a Alex Laššák z 1. C.  

Všetkým oceneným srdečne gratuluje-

me a uţ teraz sa začíname tešiť na to 

budúcoročné „strašitvorenie“. 

pani učiteľka Lenka Banášová 

Kaţdý rok v „predhelovínskom“ období sa na 

našej škole konajú tvorivé dielne Školského klu-

bu detí Strašitekvice. Inak tomu nebolo ani v 

stredu 25. októbra popoludní, kedy sa v jednotli-

vých oddeleniach stretli rodičia, starí 

rodičia či súrodenci detí z nášho ŠKD, 

aby kreslili, vyrezávali a zdobili jeden 

zo symbolov tohto jesenného sviatku – 

tekvice.  

Vestibul prvého pavilónu sa tak roz-

ţiaril nielen plamienkami kahančekov, 

ale aj krásnou oranţovou farbou tekvíc 

s veselými či strašidelnými tvárička-

mi.  

Tekvice boli všetky naozaj krásne, ale 

naša odborná porota vybrala päť tých 

TÝŢDEŇ ZDRAVEJ VÝŢIVY 

STRAŠITEKVICE 
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V jedno krásne novembrové dopoludnie ovládli jesennú oblohu nad našou školou šarkany.  

Nebola to náhoda. Ţiaci 1. C sa stretli so svojimi bývalými kamarátmi a kamarátkami zo škôlky. Veľ-

ké objatie a úsmev patrili aj pani učiteľkám Lenke a Radke. Tešili sa, ţe spoločne môţu na oblohe 

vyčariť krásne pestrofarebné divadlo.  

Popritom stihli prváci porozprávať 

nové záţitky zo školy či zaspomínať 

na veselé časy strávené v škôlke. Ţiaľ, 

aj pri tejto zábave zazvonil školský 

zvonec.... No čo nevidieť, budeme sa 

stretávať, milí predškoláci, v škole :). 

Eva Gúcka, triedna učiteľka 1. C 

ŠARKANIÁDA S KAMARÁTMI ŠKÔLKARMI 

EXKURZIA V MARKÍZE 

znala iba z televíznej obrazovky. V skutočnosti 

je oveľa menšie, ako sa zdá. Vyskúšali sme si 

tam napríklad prácu kameramana.  

Veľkým záţitkom pre nás bolo vidieť naţivo 

Lenku Šóošovú, Gizku Oňovú či samotného 

riaditeľa Markízy. Naţivo sme videli aj známe-

ho amerického herca z Policajnej akadémie, 

ktorý sa preslávil tým, ţe vie napodobniť tisíc-

ky zvukov. Volá sa Michael Winslow a dokon-

ca nám aj zakýval :)! 

Ivana Trnovská, 4. A 

V jedno septembrové dopoludnie sme sa vďaka 

našim šikovným pani učiteľkám boli aj s našimi 

spoluţiakmi zo 4. B pozrieť v TV Markíza.  

Išli sme, samozrejme, pešo, keďţe Markíza je na 

skok od našej školy. Všetci sme boli zvedaví, ako 

to naozaj vyzerá v Televíznych novinách a Telerá-

ne. Návšteva televízie nás nesklamala. 

Videli sme nové štúdio Televíznych novín, ktoré 

je podľa mňa oveľa krajšie ako to staré. V tomto 

štúdiu nám vysvetlili, ako funguje čítačka. Páčilo 

sa mi aj štúdio Telerána, ktoré som dovtedy po-
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ŠALIANSKY MAŤKO 
Recitačná súťaţ v prednese slovenských povestí 

ZÁLOŢKA DO KNIHY SPOJILA ŠKOLY 

STRANA 10 POD LAVICOU 

V tomto ročníku tvorili všetci ţiaci zapojení do 

projektu záloţky pre svojich českých kamarátov 

na tému Tajuplný svet kniţných príbehov. Ľubo-

voľnou formou a technikou vznikali pod ich ruka-

mi originálne záloţky, ktoré putovali do obce 

Melč a potešili tak ţiakov v Českej republike.  

Kamaráti z Česka nám však nezostali nič dlţní a 

tieţ nám urobili radosť vlastnoručne vyrobenými 

záloţkami. Prajem vám preto, milí „záloţkári“, 

veľa čitateľských záţitkov.           

Monika Zámečníková, školská knihovníčka 

... tú našu s Masary-

kovou základní ško-

lou v obci Melč v 

okrese Opava v Čes-

kej republike. 

Aj tento rok sa totiţ 

naša škola zapojila do 8. ročníka česko-

slovenského projektu s názvom Záloţka do knihy 

spája školy, ktorý kaţdoročne vyhlasuje Sloven-

ská pedagogická kniţnica v Bratislave v spolu-

práci s Kniţnicou Jiřího Mahena v Brne.  

 

VYHODNOTENIE                                                                                                        

I. kategória  

1. miesto: Samuel Mikuš (2. A) 

2. miesto: Kristína Šujanová (3. B) 

3. miesto: Zuzana Lisková (3. A) 

 

 

II. kategória 

1. miesto: Daniel Frkala (4. A) 

2. miesto: Veronika Tekerová (4. B) 

3. miesto: Kristián Ondriska (5. B) 

 

 

 

III. kategória 

1. miesto: Lillian Poţgay (6. A) 

2. miesto: Laura Lengyelová (6. B) 

3. miesto: Luisa Weiss (6. B) 

 



Ďalším projektom Slovenskej 

pedagogickej kniţnice, do kto-

rého sme sa v mesiaci október s 

chuťou pustili, bolo Najzaují-

mavejšie podujatie školskej 

kniţnice. Toto podujatie sa ko-

ná pri príleţitosti Medzinárod-

ného dňa školských kniţníc, 

ktorý sme tento školský rok 

oslavovali 23. októbra. 

Spomínané podujatie je súťaţ-

ným projektom, v ktorom me-

dzi sebou súperia prihlásené 

školské kniţnice o to, ktorá z 

nich pripraví najzaujímavejšie 

podujatie na vyhlásenú tému.  

Tento rok bola téma venovaná 

nášmu významnému astronó-

movi, letcovi, generálovi a po-

litikovi Milanovi Rastislavovi 

Štefánikovi. Išlo totiţ o Deň M. 

R. Štefánika. 

Zadanú tému sme pripravili tak 

trochu po svojom – najskôr 

v podobe spoločnej prednášky, 

neskôr vypracovávaním spo-

ločných skupinových prác.  

O ţivote M. R. Štefánika, jeho 

tvorivej práci, profesii, zanietení 

pre slovenský národ, ale aj 

o jeho vášňach a záľubách nám 

prišiel porozprávať pán Mgr. 

Martin Besedič, PhD., ktorý je 

nielen známym historikom našej 

mestskej časti, ale zároveň aj 

pracovníkom Historického mú-

zea Slovenského národného mú-

zea v Bratislave. Táto prednáška 

bola vstupnou bránou do nášho 

„Dňa...“.  

Po nej uţ boli ţiaci 6. a 9. roční-

ka, ktorí sa tohto projektu aktív-

ne zúčastnili, rozdelení do šty-

roch pracovných skupín: 1. sku-

pina: „Na vine sú hviezdy“ (M. 

R. Štefánik – astronóm), 2. sku-

pina: „Rozlietaný po svete“ (M. 

R. Štefánik – letec), 3. skupina: 

„Rozkaz, pán generál!“ (M. R. 

Štefánik – generál), 4. skupina: 

„Veriť – milovať – praco-

vať!“ (M. R. Štefánik – politik). 

Kaţdá skupina mala svojich 

troch starších ţiakov 

(deviatakov) so svojou pre-

zentáciou k pridelenej téme 

a aktivitami k nej.  

Po deviatackých prezentáciách uţ 

pracovali šiestaci na zadaných 

tvorivých „hand-made“ úlohách. 

A tak napríklad vyrábali: slnečnú 

sústavu; lietadlo Caproni, ktorým 

Štefánik havaroval; model rakety 

a skafandru pre Štefánika, ktorý 

by v roku 2017 letel do vesmíru, 

alebo návrh Štefánikovej leteckej 

uniformy. No vznikali aj scenáre 

a divadelné scénky, ako napr. bit-

ka česko-slovenských légií či do-

hoda o zaloţení Československej 

republiky v roku 1918. 

Konkurencia v súťaţi bola tento 

rok naozaj silná, a preto sme radi, 

ţe sa nám spomedzi 224 zapoje-

ných školských kniţníc z celého 

Slovenska podarilo získať 20. 

miesto.  

Preţili sme naozaj pekné dejepis-

no-literárno-technicko-výtvarné 

popoludnie. Veríme, ţe sa z neho 

postupne v našej školskej kniţnici 

stane milá tradícia. 

 

Monika Zámečníková 

školská knihovníčka 

 

NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŢNICE 

DEŇ M. R. ŠTEFÁNIKA 
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Bolo to 15. 12. v piatok, keď sme sa ţiaci 7., 8. 

a 9. ročníka stretli skoro ráno pred školou. Po 

miernom zdrţaní sme vyrazili na cestu do de-

dinky Mochovce, ktorá sa nachádza pri Levi-

ciach. Mali sme jednu zastávku na odpočívadle 

a po necelých dvoch hodinách cesty sme uvideli 

niečo dych vyráţajúce.  

Cez okno autobusu sme uvideli štyri mohutné 

komíny, o kúsok sa nám ukázala veľká budova 

a o pár sekúnd ďalšie štyri komíny, ktoré na po-

hľad vyzerali novšie. Za chvíľu sme vystupova-

li z autobusu pred menšou vedľajšou budovou 

určenou pre návštevníkov a exkurzie. 

Ako prvé nám povedali zopár pravidiel 

o správaní sa a hneď sme sa pustili do omnoho 

zábavnejších vecí. Sprievodcovia nám poroz-

právali o termálnom zrkadle, o starodávnych 

nálezoch, ktoré sa našli pri budovaní elektrárne 

a ktoré sme aj naţivo videli, a o hre s LED po-

dlahou, ktorú sme nielen my ţiaci, ale aj učite-

lia vyskúšali.  

Potom sme sa presunuli do ďalšej miestnosti, 

v ktorej bola motorka z budúcnosti, guľa nabitá 

elektrickým prúdom, ktorá „zjeţila“ vlasy, 

a mnohé náučné informácie. Následne sme sa roz-

delili na tri skupinky, v ktorých sme išli do 3D 

náučného kina o minulosti aj budúcnosti. Keď 

sme sa všetci vystriedali, v nasledujúcich miest-

nostiach nás naučili mnoho o chode elektrárne, 

evolúcii človeka a celého sveta – Zeme, elektrine, 

sile a dozvedeli sme sa veľa ďalších zaujímavých 

vecí.  

Potom sme sa spolu so sprievodcami presunuli 

späť do autobusu. Pán vodič urobil okruh po uţ 

neobývanej dedinke Mochovce, ktorú kvôli vý-

stavbe novej elektrárne v minulom storočí presťa-

hovali. Sprievodcovia nám povedali zopár infor-

mácii o barokovom kostole a cintoríne, čo sú jedi-

né dve veci, ktoré sa v dedinke zachovali. Na kon-

ci okruhu sme sprievodcov vysadili a vydali sa na 

cestu späť. Tú sme zvládli aj bez prestávky a po 

rýchlo prejdenom čase sme dorazili späť pred na-

šu základnú školu.  

Ďakujeme pani učiteľkám za výborný výlet plný 

zábavy a vedomostí! 

Alan Kubaský, 8. B 

ATÓMOVÉ ELEKTRÁRNE MOCHOVCE 
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Dňa 1. 12. sme sa zúčastnili na 

exkurzii v pracovnom tábore 

v Seredi. Exkurzia bola určená 

predovšetkým pre ţiakov devia-

teho ročníka, ale zúčastnili sa jej 

aj ţiaci ôsmeho ročníka. Zopár 

spoluţiakov sa síce nepripojilo, 

ale my ostatní sme z toho mali 

záţitok a mohli sme sa aj niečo 

naučiť.  

Tábor bol zriadený Nemcami 

v priebehu druhej svetovej voj-

ny a boli tu umiestňovaní Ţidia 

zo Slovenska, ktorí tu ťaţko pra-

covali a ţili vo veľmi zlých pod-

mienkach. Väčšina z nich 

v tábore aj zomrela alebo bola 

prepravená 

do koncen-

tračných tá-

borov, ako je 

Osvienčim. 

Po príchode 

sme si mohli 

pozrieť do-

kument so 

svedkom, 

ktorý strávil 

časť svojho 

ţivota v tábore. V tých časoch 

boli Ţidia povaţovaní doslova 

za „ľudský odpad“. Hovorilo sa 

o nich, ţe sú klamári a boli po-

vaţovaní za príčinu všetkého zla 

a nešťastia. Túto 

myšlienku šírili pre-

dovšetkým Nemci 

a prevzali ju od nich 

aj iné národy. V prie-

storoch tábora sa na-

chádza aj Múzeum 

holokaustu, ktoré 

sme taktieţ navštívi-

li. Vo vitrínach sme 

mohli vidieť rôzne 

predmety z čias fun-

govania tábora – osobné veci, 

ktoré boli skonfiškované Ţi-

dom po príchode 

do tábora, oble-

čenie, ktoré nosi-

li, predmety, kto-

ré pouţíval, 

a podobne. Tak-

tieţ sa tu nachá-

dzali rôzne pla-

gáty, ktoré v tej 

dobe šírili uţ 

spomínané nega-

tívne informácie 

o Ţidoch. Mohli sme si tieţ 

prečítať informácie o iných 

koncentračných táboroch na 

území Poľska či Nemecka. Ve-

ľa informácií nám tieţ poskyt-

la pani sprievodkyňa.  

V bočných častiach múzea sa 

nachádzali sklenené panely, na 

ktorých boli napísané mená 

tých, ktorí v tábore zahynuli. 

Pripomínalo to cintorín.  

Exkurzia pokračovala vonku, 

kde sme videli budovy tábora 

a taktieţ sme si zblízka mohli 

pozrieť vagón, ktorým boli 

väzni prepravovaní do iných 

koncentračných táborov.  

V poslednej časti nášho výletu 

sme si pozreli dokument Kroky 

na hrane. Bol to príbeh, 

v ktorom skupina beţcov beţa-

la presne po tej istej trati, po 

ktorej sa v roku 1944 podarilo 

dvom Slovákom utiecť 

z koncentračného tábora Os-

vienčim v Poľsku. Trať bola 

dlhá 170 km a končila v Ţiline. 

Myslím, ţe ţiakom sa to páčilo 

a zaujalo ich to. Skvelé tieţ bo-

lo, ţe sa s nami o filme prišli 

pozhovárať reţisér p. Viliam 

Bendík a jeden beţec z filmu p. 

Martin Urbaník. 

Bo to zaujímavý výlet, hlavne 

pre milovníkov histórie, 

a odporúčam ho aj ďalším, kto-

rí chcú poznať minulosť. 

 

Ema Hrubovčáková, 8. B 

EXKURZIA V PRACOVNOM TÁBORE V SEREDI 
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Začiatok adventu. Isto kaţdému napadnú blíţia-

ce sa Vianoce a adventný veniec so štyrmi svieč-

kami. Ale ako je uţ na našej škole dobrým zvy-

kom, aj tento rok sme mali „adventné čítania 

v kniţnici“.  

Poniektorí ţiaci uţ vedia, o čo ide. No tento rok 

mohli tieto krásne chvíle spolu s nami po prvý-

krát stráviť aj naši piataci a niektorí naši tretiaci.  

Cez kaţdú veľkú prestávku sme sa všetci stretli 

v kniţnici. Bolo to naozaj príjemné 

„odreagovanie sa“ od všetkých písomiek či uče-

nia.  

Hneď ako sme všetci vošli do kniţnice a zatvori-

li sa dvere, akoby sa nám na chvíľočku zastavil 

čas.  

Kaţdý jeden príbeh bol zaujímavý s nejakou myš-

lienkou, ktorou sme sa riadili alebo aspoň sme sa 

ňou pokúšali  riadiť celý deň.  

Keď príbeh skončil, ťaţko sa nám odchádzalo. Ra-

di by sme tam pobudli aj dlhšie ako len 15 minút.  

Za túto našu kaţdoročnú tradíciu patrí veľké ďaku-

jem pani učiteľke Monike Mikolášikovej. Za to, ţe 

si našla na nás kaţdú veľkú prestávku v tomto ad-

ventnom období čas a čítala nám príbehy.  

Dúfam, ţe sa táto krásna tradícia zachová na našej 

škole aj naďalej a budeme si môcť aj prostredníc-

tvom čítania vianočných príbehov spríjemniť chví-

le počas školy. 

Kristína Kliţanová, 9. A 

ADVENTNÉ ČÍTANIA V KNIŢNICI 
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Mesiac november sa u náš v škole niesol v znamení dobrých skutkov. Spo-

ločne sme sa totiţ zapojili do mikulášskej zbierky sladkostí pre deti z 

detských domovov a krízových centier, ktorú kaţdý rok organizuje nezis-

ková organizácia Úsmev ako dar.  

Cieľom zbierky bolo v priebehu mesiaca priniesť ľubovoľný počet sladkostí a vhodiť ich do červe-

nej krabice pripravenej v I. aj II. pavilóne školy. Napriek tomu, ţe takýto projekt bol pre nás pre-

miérou, spolu sa nám podarilo nazbierať naozaj veľké mnoţstvo sladkostí. 

Takto vyzbierané sladkosti sme v posledný novembrový deň odovzdali v SPDDD Úsmev ako dar 

na Ševčenkovej ulici v Bratislave-Petrţalke, kde z nich boli vyrobené 

mikulášske balíčky pre deti, ktoré to v ţivote majú o niečo ťaţšie ako 

my. 

Touto cestou vám, milí učitelia a ţiaci, chcem poďakovať za vašu po-

moc, obetavosť, štedrosť, spolupatričnosť a empatiu. Iným deťom ste 

totiţ darovali nielen sladkú maličkosť, ale aj pocit šťastia a radosti. Veď 

úsmev je predsa ten najkrajší dar. 

ĎAKUJEME! 

pani učiteľka Monika Zámečníková 

PRIŠIEL K NÁM MIKULÁŠ... 
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Predvianočný čas je 

najkrajší čas...   

Všetci sme sa uţ od 

začiatku decembra 

tešili na to vari naj-

k r a j š i e 

o b d o b i e 

v roku.  

Školský zvonec vymenil repertoár a 

počas týchto dní nám vyhrával krás-

ne vianočné melódie.  

Adventné chvíle spestril našej 1. C,  

ale aj ostatným kamarátom z prvých 

a druhých tried našej školy, krásny 

koncert divadla LUDUS o hviezde, ktorá vyšla 

nad mestom Betlehem. Pokračovanie príbehu 

sme sa dozvedeli v toto krásne decembrové do-

poludnie.  

Gloria, in excelsis deo....  

Eva Gúcka, triedna učiteľka 1. C 

SNP. Išli sme na Hviezdoslavovo námestie, kde 

bolo aj klzisko.  

Potom sme prišli na trhy. Odfotili sme sa spolu 

pod obrovským vianočným stromčekom. Bolo 

tam veľa stánkov. V niektorých bolo jedlo a v 

iných všelijaké drobnosti. Mali sme 

čas si ich popozerať a niečo si kúpiť. 

Ja som si kúpil cigánsku pečienku a 

zemiakové lupienky. Cigánska mi 

veľmi zachutila.  

Nakúpili sme aj pekné vianočné dar-

čeky pre svojich rodičov a kamará-

tov.  

Dostal som ešte chuť na vianočný 

punč, ale uţ som to nestihol. Museli 

sme sa vrátiť naspäť do školy.  

Všetci sme však boli radi, ţe sme ich 

zase navštívili. Vianočné trhy boli 

opäť super. 

Samuel Leškovský 4. A  

Pani učiteľka prišla do triedy a spýtala sa nás, 

kto chce ísť na vianočné trhy aj tento rok. 

Hneď sme zdvihli ruky a veľmi sme sa potešili. 

O pár dní sme si priniesli 30-minútové lístky a 

cestovali 37-čkou. Vystúpili sme pod Mostom 

VIANOČNÉ TRHY S NAŠOU TRIEDOU 
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Pred kaţdými vianočnými prázdninami trávime posledné dni na rôznych výletoch. Tento rok sme si 

vianočnú atmosféru spríjemnili návštevou kina a vianočných trhov v Bratislave. 

V utorok 18. 12. 2017 naša trieda 6. B navštívila kino, ktoré bolo odmenou za výhru v Týţdni zdra-

vej výţivy. Išli sme na animovaný film Príšerákovci. 

Druhým výletom týţdňa bola návšteva vianočných trhov, kto-

rá sa uskutočnila v piatok. 

Najprv sme išli na klzisko a korčuľovali sme sa. Potom sme 

si všetci pochutnali na cigánskej a punči a nakúpili drobné 

darčeky.  

Vianoce predsa môţu byť krásne aj s našou triedou! 

Laura Lengyelová, 6. B 

NÁVŠTEVA KINA A VIANOČNÝCH TRHOV 

PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM A VIANOČNÉ TRHY 

nom Slovensku. V múzeu sa 

nachádzal aj vývoj mamutov, 

ryby, obojţivelníky, vtáky, les-

né zvery, hmyz, poľné zvieratá. 

Videli sme aj rastliny, huby či 

minerály. 

Na druhom poschodí sme zasa 

videli cudzokrajné zvieratá aj 

mušle, morské hviezdy, mor-

ských jeţkov, koraly či kraby. 

Po skončení prehliad-

ky sme boli nadšení, 

ţe sme mohli vidieť 

takú krásu a ţe sme sa 

tieţ niečo nové  nauči-

li. Určite sa sem ešte 

vrátim! 

Po návšteve múzea 

sme sa išli s celou trie-

dou prejsť na vianočné trhy, 

kde sme mali hodinu voľno. 

Mali sme sa stretnúť pri soche 

Hviezdoslava.  

Keď sme sa tam stretli, pani 

učiteľka nám dala ešte jednu 

hodinu rozchod. Tú poslednú 

hodinu sme si vychutnávali ho-

rúci punč.  

Potom sme sa stretli pri soche 

slávneho dánskeho spisovateľa 

H. Ch. Andersena.  

Bol to krásny deň pred začiat-

kom zimných prázdnin. 

Tomáš Lackovič 

a Michal Holička, 6. A 

Bol piatok, posledný deň v škole 

v roku 2017. S celou triedou 

sme sa chystali do Slovenského 

národného múzea. Na túto náv-

števu sme sa celá 6. A veľmi 

tešili! 

Po vstupe do múzea sme boli 

navigovaní na 4. poschodie, ale 

tam nám povedali, ţe máme ísť 

o dve poschodia niţšie. A práve 

tam sa začala naša prehliadka. 

Prvá výstava bola o dinosau-

roch. Ich nálezisko bolo na Slo-

vensku a to v Tatrách a na stred-
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BÁSEŇ PRE KOZU 

 

Ja som kozia osoba, 

kozích svetov ozdoba. 

Z kozej srsti briadku a aj chvost, 

nech sa na mňa kaţdý díva dosť, 

ţe som kozia osoba, 

kozích svetov ozdoba, 

Mééééé, méééé, méééé. 

 

Natália Palková 

2. A 

NAŠI MALÍ SPISOVATELIA 
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Ja som zajačia osoba, 

zajačích svetov ozdoba. 

Zo zajačej srsti chvost i uši, 

nech mi to pekne sluší, 

že som zajačia osoba, 

zajačích svetov ozdoba, 

chrum, chrum... 

 

Karolínka Káčerová  

2. A 

M A Č K A 

 

Kačka, hračka, pračka,  

ale hlavne krásna mačka! 

Hladkajme ju, škrabkajme ju, 

ona bude šťastná, 
ale hlavne veľmi, veľmi 

hladná. 

 

Mačka to je živý tvor 

a nie dajaký čudný stroj! 

Mačka, to je krásavica, 

naša krásna Cica Mica! 

 

Miška Baslíková, 

4. B 

BÁSNIČKA O OVEČKE 

 

Ja som ovčia osoba, 

ovčích svetov ozdoba. 

Z ovčej vlny chvost aj hlava, 

najlepšia je čerstvá tráva, 

že som ovčia osoba, 

ovčích svetov ozdoba, bé, bé. 

 

Lukáš Bolf 

2. A 

BÁSEŇ PRE KOHÚTIKA 

 

Ja som kohútia osoba, 

kohútích svetov ozdoba. 

Z kohútích pierok chvost aj krídla, 

nech sa na mňa každý díva, 

že som kohútia osoba, 

kohútích svetov 
ozdoba,  

kikirikííí, kikirikííí. 

 

 

Violka Zámečníková 
2. A 



 

Dlhý život 

(nonsens) 

 

Padol som z višne do poľa, 

preboril som strechu domova. 

Spadol som do mojej komory, 

vyletel som z nej na koni. 

Vlci naháňajú ma, 

v Afrike už bola tma? 

Teda pobral som sa cestou zaliatou svetlom 

a tmavou ulicou plnou kvetov. 

Odtrhol som si pár tulipánov 

a v bare som stretol veľa pánov. 

V reštaurácii špagety mi nakladajú 

a rybárov hľadajú. 

Kovbojov už našli, 

ale na to teraz kašli. 

Keď som na ulici uvidela túlavú mačku, 

povedala som: „Poď sem, psíček, podaj labku!“ 

Brala som si teda papagája domov 

a čakal ma tam džentlmen kovboj. 

Vravel, že tú myš mám zahodiť 

a na to miesto nechodiť. 

Nahnevala som sa a odišla 

a potom sa s ním aj rozišla. 

 

Amália Repová 

5. B 

 

Zariaďovanie bytu 

 

Všetci viete, že je 

Ondrej meno moje. 

 

Poviem pravdu ukrytú, 

hodí sa aj do bytu: 

 

O je obraz, zrkadlo, 

koho by to napadlo? 

N zostáva vešiaková. 

Kolíska z D bábo schová. 

R je skriňa plná vecí, 

skryjeme sa do nej všetci. 

Posteľ - keď E zvalím trochu, 

obrátim J a mám sprchu. 

 

To je super byt, 

radosť je v ňom žiť! 

 

Ondrej Rybianský 

4. B 
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