Naša škola
Pre niekoho malá bodka v glóbuse,
pre nás celý svet, keď stojíme v septembri v nemom úžase.
Školička naša už 50 ruží by si dostala,
toľko skvelých učiteľov si za tie roky získala.
Mnoho – mnoho žiakov tvojimi bránami prešlo.
Občas to tým malým hlávkam trošku nešlo.
Získali sme kamarátstva malé i veľké,
každým rôčkom ďakovali pani učiteľke.
Prajeme ti veľa múdrych hlavičiek
a nech ti je odmenou ďalších 50 kytičiek.

Viktória Ďurikovičová žiačka 2.A triedy

Dominika Fischerová , 8.trieda

Poďakovanie
Túto publikáciu venujeme tým, ktorí sa pričinili o vznik a rozvoj našej školy. Vďaka
patrí všetkým, ktorí v nej pracovali a pracujú, absolventom, žiakom školy a ich rodičom.

„ Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať.“
J. A. Komenský
Päťdesiat rokov......päťdesiat rokov v dejinách je len zlomok času, päťdesiat rokov
v spoločnosti môže byť významným obdobím a päťdesiat rokov školy – to je obdobie
činorodej a zmysluplnej práce pri príprave žiakov do ďalšieho štúdia a života.
Dňa 17. apríla 1966 bola odovzdaná v Slovenskom Grobe do užívania nová školská
budova. Áno, od otvorenia našej školy v tomto školskom roku ubehlo päťdesiat rokov. Bol to
čas určite bohatý na zmeny, zážitky, prekvapenia, obyčajné ľudské radosti, ale možno
i sklamania. Počas tohto obdobia sa v nej vystriedalo množstvo žiakov, pedagogických
a nepedagogických zamestnancov.
Zo žiakov našej školy vyrástli väčšinou slušní ľudia, múdri, sebavedomí, úspešní. Sme
radi, že základy, na ktorých ďalej stavali svoje úspechy, získali práve v našej škole vďaka
majstrovstvu tých , na ktorých spočíva ťažisko práce školy – učiteľov. Je šťastím pre žiaka, ak
má dobrého učiteľa. A naša škola ich vždy mala. Dôkazom toho sú výsledky našich súčasných
i bývalých žiakov v predmetových olympiádach, umeleckých a športových súťažiach.
Pri tejto príležitosti si považujem za povinnosť a veľkú česť poďakovať všetkým
pedagogickým zamestnancom za námahu vynaloženú pri výchove a vzdelávaní našich detí,
taktiež nepedagogickým zamestnancom, bez práce ktorých by chod školy nebol možný.
Rovnako ďakujem aj všetkým žiakom školy, ktorí reprezentovali a reprezentujú našu školu, a
tým aj obec Slovenský Grob. Vďaka patrí všetkým zástupcom obce, rodičom, občanom,
sponzorom a priateľom školy, ktorí nám pomáhali a pomáhajú, vďaka za ich obetavú prácu
a finančné dary.
Do ďalších rokov prajem našej škole veľa výborných pedagogických
i nepedagogických zamestnancov, kvalitných žiakov, ktorí sa budú so záujmom vzdelávať,
dosahovať dobré výsledky i úspechy pri reprezentácii školy a naďalej šíriť dobré meno
Základnej školy s materskou školou v Slovenskom Grobe.
Mgr. Anna Laláková
riaditeľka školy

Môj príspevok k výročiu školy
Je zaujímavé, že človek s pribúdajúcimi rokmi starne, ale škola nie. Je krajšia,
vybavenejšia lepšími podmienkami pre prácu učiteľov a žiakov.
Okrem vedenia školy, má na tom veľkú zásluhu aj zriaďovateľ školy. V škole som
pôsobila 24 rokov, stretla som sa s obetavými, pre prácu zanietenými učiteľmi aj
zamestnancami školy.
Škola by nebola školou bez žiakov. Väčšinou boli chtiví po vedomostiach, no našli sa aj
menej úspešní. Na stredných a vysokých školách rozširovali svoje vedomosti získané na našej
škole a stali sa z nich úspešní ľudia. Pri stretnutiach s bývalými žiakmi som na nich väčšinou
hrdá.
Musím spomenúť aj rodičov žiakov, mali záujem o školu, boli ochotní spolupracovať,
prežívali s nami starosti, ale aj radosti pri výchove svojich detí.
Na roky strávené v škole si spomínam veľmi rada, robila som prácu, ktorá ma bavila.
Nie každý má v živote také šťastie.
Verím, že všetci, ktorí školu navštevovali a budú navštevovať ju opustia s krásnou
spomienkou a vďačnosťou na to, čo im dala a vždy sa do nej budú radi vracať.
K výročiu želám mnoho úspešných rokov vedeniu školy, žiakom aj ich rodičom.

Mgr. Eva Baričičová
bývalá riaditeľka školy

Spomienka na prvú triedu
Čím viac nám pribúdajú rôčky, tým častejšie sa obzeráme späť a spomíname. A
keďže naša základná škola v Slovenskom Grobe oslávi už svoje „50-te narodeniny“, vynorila
sa mi spomienka na moje školácke začiatky.
Bol 1. september 1975 a ja som ako malé, ustráchané prváča plné obáv i očakávaní
prekročila brány tejto školy a stala sa žiačkou 1.A triedy. Mojou triednou učiteľkou sa stala
Mária Čechová, tá najmilšia a najlepšia pani učiteľka na škole. Nemohla som sa už
dočkať, kedy budeme písať prvé písmenká. Ale ako to už na svete chodí, nič nie je také
jednoduché. Treba si najprv rozcvičiť ruky jednoduchšími cvikmi a písmenká prídu na rad až
potom. Začali sme kruhmi. Najprv v škole, potom aj doma. Takže aj moja úplne prvá a dlho
očakávaná domáca úloha bola nakresliť voskovou pastelkou na papier kruhy. Zo školy som
sa ponáhľala domov a nemohla som sa dočkať, kedy si konečne napíšem domácu úlohu.
Keď som prišla domov, mamička práve nemala čas, lebo pracovala v záhrade, a tak som sa
celá nedočkavá rozhodla, že si úlohu napíšem, teda nakreslím sama. Veď čo môže byť také
ťažké na tom, urobiť zopár koliesok... Stalo sa. Veľmi som sa snažila a úloha bola raz- dva
hotová. Celá natešená som sa rozbehla do záhrady za mamičkou ukázať jej svoje dokonalé
dielo, a samozrejme, čakala som veľkú pochvalu... Nie. Neuhádla som. Pozrela na môj výtvor
prísnym okom, zamračila sa a povedala: „Tie ´zemiaky´ nemôžeš zajtra ukázať pani
učiteľke.“ Razom ma nadšenie z písania domácich úloh opustilo, ale úlohu som pod
dohľadom mamičky musela urobiť ešte raz.
Na druhý deň ma pani učiteľka pochválila a dostala som včielku. Myslím, že už
vtedy som pochopila, že učenie treba brať vážne a zodpovedne. Odvtedy som sa chcela
stať učiteľkou. A teraz učím deti kresliť kolieska, písať písmenká a iné dôležité veci a
dokonca v tej istej škole, v ktorej som sa učila aj ja. Už dvadsiaty piaty rok... Ako ten čas
letí...!
Ďakujem za všetko mojim pani učiteľkám a pánom učiteľom. I tým, ktorí sa neskôr
stali aj mojimi kolegami a naďalej ma viedli a pomáhali mi v mojich začiatkoch. A škole
želám veľa šikovných a učeniachtivých žiakov.
Mgr. Oľga Cingelová

História
Rok 1964 sa stal pre históriu školy pamätný. Začala sa výstavba 14triednej školskej budovy s telocvičnou, školskou družinou a dielňami,
ktorá bola odovzdaná do užívania 17.apríla 1966. V budove bolo 14
tried, špeciálna učebňa, šesť kabinetov, šatňa, riaditel'ňa a zborovňa.
Riaditel'om novej školy sa stal Pavol Pecník a jeho zástupcom Jozef
Pisarčík. V učitel'skom zbore pôsobili Gabriela Pecníková, Alžbeta
Pisarčíková, Magda Bučková, Božena Neumanová, Mária Čechová,
František Butko, Veronika Pietruchová, Jozef Sandtner, Anna
Sandtnerová, Eva Kazíková, Anna Marečková, Adela Axamitová, Ada
Marková, Darina Hankerová, Marián Mareček. Zo zboru odišli Anna
Gašparovičová, Blažena Ježúková, Ol'ga Ježíková, Oľga Štrbová, Estera
Onderčániová.
Od roku 1967 sa v škole zaviedlo vyučovanie ruského
jazyka v 4. a 5. ročníku a v jednom oddelení v 7. a 8. ročníku vyučovanie
nemeckého jazyka. Škola mala v tomto roku 465 žiakov. Do zboru prišli
Ivan Bohuslav, Anna Bohuslavová, Ľubica Bryndzová, Anna Báčiková,
Jozef Šajánek. V roku 1967 sa otvorilo jedno oddelenie družiny
mládeže a telocvičňa. Druhé sa otvorilo od septembra 1968. V tomto
období bola vo výstavbe aj školská jedáleň. Avšak otvorená bola až

1.apríla 1969 pre nenamotované kotle. Vedúcim jedálne sa stal Jozef
Šajánek. 1.júna 1967 pri príležitosti MDD, Pionierska skupina
J.A.Komenského zorganizovala cyklistické preteky Slovenský Grob Chorvátsky Grob, za účasti žiakov zo školy v Chorvátskom Grobe, Jura
pri Bratislave, Mysleniciach a Pezinka. V roku 1968 navštevovalo školu
465 žiakov. Riaditeľom bol Pavol Pecník a jeho zástupcom Jozef
Pisarčík. Od februára 1970 sa aktivizovalo Združenie rodičov a
priateľov školy, ktorého predseda sa stal Anton Korec. V roku 1970
bolo v areáli školy vybudované asfaltové ihrisko a v roku 1971
dobudovaná 100m bežecká dráha, pribudlo neónové osvetlenie a
neupravené plochy boli zatrávnené. 25.-27. júna 1971 sa konalo v
areáli Celoslovenské stretnutie
mládeže. 4.júna 1972 PS
J.A.Komenského v rámci osláv MDD pripravila l. ročník speváckej
súťaže "Zlatý kľúč Slovenského Grobu". Súťažilo sa v troch kategóriách.
Pri organizácii pomáhala miestna hudobná skupina Kryštal. Druhý
ročník tohoto podujatia sa konal 3.júna 1973 na nádvorí Osvetovej
besedy za účasti 31 detí. Od 1.decembra 1973 pre chorobu skončil
vo funkcii zástupcu riaditeľa školy Jozef Pisarčík na jeho miesto
prišiel Jozef Krivošík. Začiatkom 70-tych rokov prišli do učitel'ského
zboru noví učitelia, Ján Heriban, Terézia Pažitná, Kuračíková,
Terézia Juranová, Eva Bulová, Veronika Bilská, Júlia Súčiková, Anna
Báčiková, Adriana
Baranová, Katarína
Hrtánková, Mária
Fischerová, Antónia Aschengeswandtnerová, Anna Šušulová, Elena
Vozárová . Zástupcom riaditeľa bol Štefan Dočolomanský, brat
herca Michala Dočolomanského (túto funkciu zastával do roku
1979). V roku 1975 prišli Ján Juran, Mária Juranová a koncom 70tych rokov prišla Elena Rusnáková a Mária Nevrlová.
V roku 1977 sa novým riaditeľom stal Ján Sabol a jeho zástupcom Ján
Zápražný.

Učiteľský zbor spolu tvorilo 19 učiteľov. Počet žiakov postupne klesal.
Zatiaľ čo v 60-tych a 70-tych rokoch bol počet žiakov na škole cez 400
tak v 80-tych rokoch sa počet pohyboval od 260 do 330 žiakov.
1.septembra 1981nebol v škole v súlade s novou zákonnou úpravou
otvorený 9. ročník. V roku 1982 mala škola 17 učitel'ov a o rok neskôr
len 14. Učiteľský zbor v 80-tych rokoch tvorili - Ján Sabol, Ján Zápražný,
Ján Heriban, Jozef Sandtner, Jarmila Pažitná, Anna Marečková, Alžbeta
Pisarčíková, Ján Juran, Mária Juranová, Terézia Juranová,E.Rusnáková,

Učiteľský zbor v roku 1977pod vedením riaditeľa školy Jána Sabola.

Duffalová, Helena Vozárová, Mária Bystroňová, Mária Čechová,
Veronika Bilská, Božena Neumanová, Júlia Súčiková, Eva Kazíková,
František Butko, Marta Javorková, Jana Amzlerová, Kaufmanová. V
roku 1989 odišli do dôchodku Veronika Bilská a František Butko.
Predsedom ZRPŠ v roku 1989 bol Žigmund Šilhar. Od roku 1991 bol
zástupcom riaditel'a Jána Sabola Ján Juran. Do učiteľského zboru prišli
Eva Baričičová, Marianna Šusteková, Aloizia Pódová, Dušan Žehnaj.
Škola mala v tomto roku 264 žiakov. Od marca 1991 bola podľa
pokynov Ministerstva školstva vytvorená Rada školy. Rada školy zvolila
v júni 1991 za riaditeľa školy Jána Jurana a za jeho zástupcu Evu
Baričičovú ( ktorá bola zástupkyňou do roku 2003). Ján Juran zastával

túto funkciu až do roku 2005. Od roku 2003 bola zástupkyňou Marta
Nemcová. Od roku 2005 bola riaditeľkou Eva Baričičová a jej
zástupkyňou Marta Nemcová. Od roku 2009 je riaditeľkou Mgr.Anna
Laláková a jej zástupkyňou Marta Nemcová. Predsedom rady školy je
od roku 2005 Bc.Štefan Gašparovič. za posledných 20 rokov počet
žiakov neprekročil číslo 300. V roku 1999 navštevovalo školu 160

žiakov. Počet sa zvýšil po roku 2002, keď do školy dochádzali žiaci z
Viničného a Chorvátskeho Grobu. Od roku 2000 škola každoročne
poriada Katarínsku zábavu v mesiaci november. Výťažok putuje na
nákup pomôcok pre školu. V období od roku 1993 - 2014 do
učiteľského zboru prišlo a vystriedalo niekoľko učiteľov - Oľga Jajcajová
(Cingelová), Reichartová, Anetta Slaninková, Lenka Vašíková,
Marianna Beladičová, Cecília Kupkovičová, Sylvia Grafová, Jozef
Strakoš, Anna Jurišová, Jana Uherčíková, Edita Lukačovičová, Anna
Hlucháňová, Sylvia Kováčová, Milada Krejčová, Marta Nemcová, Peter
Mach, Zuzana Bulová, Hedviga Pokojná, Monika Bednáriková, Zuzana
Hroncová, Dana Kaščáková, Anna Slezáková, Adam Briestenský,
Marta Országová. Za posledných desať rokov sa zmodernizovali a
zariadili postupne všetky učebne. Vytvorila sa moderná počítačová
učebňa. Zmodernizovala sa kotolňa, prišlo k výmene všetkých okien na
škole. Zateplila sa a natiahla nová fasáda. V roku 2012 prišlo k oprave
izolácie strechy na škole, jedálni a družiny. Na streche boli
namontované slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie. V roku
2014 sa zrekonštruovali toalety na obidvoch poschodiach,
zrekonštruovaná bola aj prírodovedná a jazyková učebňa, v triedach sa
pracuje s interaktívnymi tabuľami.

Našu školu navštívili ministri školstva Dušan Čaplovič a Juraj Draxler.

V školskom roku 2015/2016 učiteľský zbor tvoria títo pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Anna Laláková
Mgr. Soňa Krasňanská
Mgr. Oľga Cingelová
Mgr. Irena Kapcová
Mgr. Jana Krasňanská
Mgr. Želmíra Kubaliaková
Mgr. Elena Novysedláková
Mgr. Zuzana Takáčová
Mgr. Jana Wawrinská
Mgr. Adam Briestenský
ThDr.Mgr. František Dulina,ThLic.
Ing. Žofia Glasová
Mgr. Mária Juranová
Ing. Zuzana Khandlová
Mgr. Anna Slezáková
Mgr. Lucia Škrípová
Jana Amzlerová
Eva Bilická
Martina Gašparovičová

riaditeľka školy
zástupkyňa riaditeľa školy
učiteľka I. stupňa
učiteľka I. stupňa
učiteľka I. stupňa
učiteľka I. stupňa
učiteľka I. stupňa
učiteľka I. stupňa
učiteľka I. stupňa
učiteľ II. stupňa
učiteľ II. stupňa
učiteľka II. stupňa
učiteľka II. stupňa
učiteľka II. stupňa
učiteľka II. stupňa
učiteľka II. stupňa
vychovávateľka ŠKD
vychovávateľka ŠKD
vychovávateľka ŠKD

Nepedagogickí zamestnanci:
Mgr. Ingrid Hollanová
Augustín Slamka
Zuzana Jajcayová
Ľubica Kurucová

ekonómka školy
školník
upratovačka
upratovačka

Zamestnanci školskej jedálne:
Júlia Suchoňová
Ingrid Noskovičová
Oľga Gašparovičová
Alena Balážová
Ľubica Noskovičová
Martina Virgovičová

vedúca školskej jedálne
hlavná kuchárka
pomocná sila v kuchyni
pomocná sila v kuchyni
pomocná sila v kuchyni
pomocná sila v kuchyni

Zo školskej kroniky
17.04.1966
Splnil sa dávny sen občanov, žiakov a učiteľov
v Slovenskom Grobe. Dňa 17.4.1966 bola
odovzdaná do užívania nová školská budova. Na
slávnostnom odovzdávaní boli
prítomní
zástupcovia ONV, OŠK, MNV, DOKSS, ZRPŠ, rodičia
žiakov, žiaci a učitelia školy. Školu odovzdala do užívania s. Dana Kábová, vedúca odboru
školstva a Rady ONV v Bratislave – vidiek. Školu prevzal riaditeľ školy s. Pavel Pecník, ktorý
poďakoval za veľkolepý dar našej obci a našim deťom a sľúbil, že učiteľský kolektív vynaloží
všetko úsilie, aby sa práca školy zlepšovala a vedomosti žiakov boli trvalé a hlboké.
Školský rok 1970-1971
V tomto školskom roku sa naši žiaci prvýkrát zúčastnili celookresnej speváckej súťaže
pionierov v sólovom speve o Pezinský zlatý kľúč. Veľmi dobre obstáli, nakoľko Oľga
Horňáková obsadila druhé miesto.
Mnohí žiaci súťažili v prírodovedeckej olympiáde. Zo školského kola do okresného
postúpili: Štefan Jajcay v odbore drobnochov a Michal Šilhár v odbore botanika. Z okresného
kola obaja postúpili do krajského, kde sa jeden i druhý umiestnili na treťom mieste. Od
ministra školstva SSR a Ústredného domu pionierov a mládeže dostali diplomy. Štefan Jajcay
na celoslovenskom kole bol tretí.
Školský rok 1979-1980
Už v mesiaci septembri začali učitelia telesnej výchovy a ročníkov 1. – 4. s prípravou
žiakov na spartakiádu podľa rozpisu a pláne OŠ ONV. Do nácviku bolo zapojených pre
skladbu mladších žiakov, pod vedením s. uč. M. Nevrlovej, 20 žiakov. Skladbu pre mladšie
žiačky prevádzala s rovnakým počtom aj s. uč. B. Neumanová. Skladbu pre starších žiakov
s počtom 24 cvičencov viedol s. uč. J. Juran a 18 starších žiačok nacvičovala s. uč. T. Juranová.
Po úspešnom nácviku naši žiaci dobre reprezentovali našu školu na obvodnej spartakiáde
v Pezinku a na miestnej spartakiáde v Slovenskom Grobe.
Najlepšie umiestnenia v súťažiach:
Štefan Jajcay
- prírodovedná olympiáda – celoslovenské kolo – 3. miesto
Peter Tichý
– Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike – 3. miesto
Juraj Rusnák
– dejepisná olympiáda – celoslovenské kolo – 3. miesto

Život v škole
Každý školský rok je bohatý na rôzne súťaže humanitného, prírodovedného
i športového zamerania. Učitelia so žiakmi uskutočňujú exkurzie, vychádzky i formy
zážitkového vyučovania. Nezanedbávajú ani kultúrne vyžitie žiakov návštevami divadelných
predstavení v Bratislave a Trnave. Zapájajú sa do projektov: „Čítame s Osmijankom“ na
zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov, „Bezpečnosť školáka“ a „Vidieť a byť videný“, aby
poznali základné pravidlá cestnej premávky cyklistov, chodcov... Žiaci 1.stupňa navštevujú
ŠKD, kde majú hodnotnú zaujímavú činnosť pod vedením pani vychovávateliek.
V popoludňajších hodinách môžu žiaci 1.-9. ročníka navštevovať krúžky podľa vlastného
výberu, ktoré vedú učitelia. Stalo sa pravidlom, že „Deň Zeme“ si uctíme brigádou, na ktorej
vyčistíme celú obec a vyzbierame odpadky a porozhadzované nepotrebné veci. Na jar sa žiaci
2.-3. ročníka chodia zdokonaľovať v plaveckých disciplínach, neplavci sa stávajú po prekonaní
strachu plavcami v plavárni v Pezinku. Už 4.rok chodíme do Školy v prírode. Vyučovanie
prebieha v prírode, poobede s vynikajúcim animačným programom.
Počas celého školského roka je škola aktuálne a esteticky vyzdobená. Na výzdobe sa
podieľajú pani učiteľky a vychovávateľky. K Vianociam, Dňu matiek žiaci predvedú nadanie
a šikovnosť v programe, do ktorého sa zapoja všetky triedy pod vedením triednych učiteľov.
Žiaci 2.stupňa odchádzajú za snehom na lyžovačku do vyšších polôh Slovenska s pani
riaditeľkou Lalákovou a pani učiteľkou Juranovou. Dobrí matematici si rozvíjajú logické
myslenie v súťaži Pytagoriáda, v ktorej mávame úspešných riešiteľov. V celoslovenskej súťaži
„Európa v škole“ pravidelne získavame ocenenia v literárnych i výtvarných prácach. Pre
žiakov 1.stupňa býva populárny karneval, ktorý je plný zábavy, veselosti, smiechu... Veľkej
obľube sa teší týždenný intenzívny kurz anglického jazyka s anglickými lektormi. Dvakrát do
roka je vyhlásený zber papiera- najusilovnejšia trieda, ktorá nazbiera najviac papiera získa
nový nábytok do triedy. Nezabúda sa ani na humánnu zbierku „Deň narcisov“, do ktorej
prispejú žiaci, učitelia, aj ostatní zamestnanci. Učitelia hudobnej výchovy pozvú „umelcovhudobníkov“ do školy, vo výchovnom koncerte nám krásne zahrajú a zaspievajú. Ich chytľavé
melódie rozospievajú všetkých žiakov. Minulý školský rok sa konala nová akcia „Noc v škole“,
ktorú pripravili pani učiteľky 1.stupňa pod vedením pani učiteľky J. Krasňanskej. Všetkým
zúčastneným , ktorí sa neboja tmy sa noc v škole páčila.
Život v škole počas desiatich mesiacov je bohatý na
rôzne akcie. Spomenuli sme aspoň niektoré, aby ste si pri
čítaní a listovaní tohto „bulletinu“ utvorili obraz o dianí
v škole.
Mgr. Irena Kapcová

Zaujímavé školské akcie
Na našej škole sa neustále usporadúva mnoho zaujímavých akcií, do ktorých sa naši
žiaci s radosťou zapájajú. Jednou z nich bol ako aj po iné roky Mikuláš, Valentínska pošta, či
Deň narcisov. Všetkých školských akcií je samozrejme oveľa viac, ale my by sme Vám radi
porozprávali o tých najzaujímavejších z nich.
Hoci je Halloween predovšetkým americký sviatok, tento rok sme si ho užili aj za
múrmi našej školy. Halloween je sviatok oslavovaný večer 31.októbra. Oslavujú ho
predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré koledujú a navštevujú susedov. Tento
sviatok je v západných krajinách veľmi obľúbený, kde si ho užívajú najmä deti, tak prečo
neurobiť radosť aj tým našim. Preto sme koncom októbra na našej škole usporiadali
Halloweensku noc, ktorej sa zúčastnili žiaci 6. a 9. ročníka. Ako sa na správnu Halloweensku
noc patrí, aj my sme sa v tento večer prezliekli za strašidlá či bosorky. K tomuto sviatku
neodmysliteľne patria aj hry, ktoré sa počas tohto sviatku hrávajú najmä v U.S.A.. Jednou
z nich je napríklad lovenie jabĺk z vedra plného vody so zaviazanými očami. Nesmela chýbať
ani súťaž v maľovaní najoriginálnejšej masky, či nočné pozeranie hororového filmu. Keďže
akcia niesla názov “Halloweenska noc“, aj my sme tú našu strávili v priestoroch našej školy.

Ďalšou novinkou na našej škole boli tvorivé dielne spojené s vianočnými trhmi. Počas
tohto dňa sme na dolnej chodbe vystavili práce žiakov, ktoré si mohli naši návštevníci zakúpiť
a prispieť tak na našu školu. Celá udalosť sa niesla v príjemnej tvorivej atmosfére, ktorú
dotvárala vôňa vianočného pečiva, spievanie kolied, či hra na klavír v poddaní pána učiteľa
Briestnenského.

Mikuláš

Mikuláš je dlhoročnou tradíciou na našej škole. Každoročne sa spomedzi najstarších
žiakov vyberie Mikuláš, ktorý zavíta do všetkých tried pozdraviť poslušných žiakov. Čo by to
však bolo za Mikuláša bez jeho verných pomocníkov, anjela a čerta. Táto veselá trojica
potom roznáša počas celého dňa po škole sladkosti, ale najmä zábavu a smiech.

K ďalšej obľúbenej akcii, ktorú usporadúvame na našej škole patrí Valentínska pošta.
Žiaci majú možnosť napísať niečo pekné nielen svojim spolužiakom, ale aj učiteľom, ktorí sú
počas tohto sviatku takisto obdarovaní milými lístočkami v tvare srdiečok, ktoré môžu počas
celého týždňa žiaci vhodiť do našej krásnej valentínskej škatule.

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, do ktorej sa
každoročne zapája aj naša škola. Každý, kto chce pomôcť, má možnosť zakúpiť si narcis
a vyjadriť svoju podporu tým, ktorí s touto zákernou chorobou bojujú. Sme pyšní, že naši
žiaci majú veľké srdcia a rok čo rok s veľkou radosťou prispievajú na dobrú vec.

Školský život očami deviatakov
Školský život je naozaj pestrý a zaujímavý a prináša deťom veľa zážitkov! Už niekoľko
rokov sa stalo zvykom, že deviataci „zmapujú“ svoj školský život v novinách, ktoré vydajú na
konci školského roka 9.ročníka. Píšu o svojich zážitkoch z výletov, exkurzií, súťaží atď.
Prekladáme vám niekoľko ukážok z ich práce.

Návšteva Györu v Maďarsku
Je streda 28.4.2010 8:00hod. Odchádzame do Maďarska- Györu. Čakajú nás 2 hodiny
v autobuse. Po príchode do mesta ideme na prehliadku kostola, ktorý bol postavený,
zbúraný a znovu postavený. Bol naozaj veľký. Zmestilo by sa doň aj trištvrte Grobu. Prešli
sme na námestie vydláždené drevom, čo je zaujímavosťou Györu.
Historické pamiatky sú pre nás vždy poučné. Jediný problém bol, že sme sa nedohovorili,
maďarčinu totiž neovládame.
Jaro Granec (2010/2011)

Rakúsko
V Rakúsku sme boli na viacerých výletoch. Náš prvý začal prehliadkou čokoládovne
v Kittsee. Ako na každej exkurzii aj tu sme sa dozvedeli, ako pracujú rôzne stroje. Úspech
exkurzie bol vďaka predajni, kde výrobky môžeš aj ochutnať. Samozrejme, že sme ochutnali
zo všetkého. Ďalej sme sa presunuli do jednej z veterných elektrární. Veľmi nás fascinovala
jej veľkosť a to sme boli ešte o pol metra menší. Najzábavnejšia časť dňa bola návšteva
Technického múzea vo Viedni. Určite si viete predstaviť, že nás nezastaví žiadna tabuľka
s nápisom „Nedotýkať sa exponátov!“ Výhovorka, že nevieme po nemecky, je na mieste.
Ďalšie výlety smerovali do kostola Sv. Štefana vo Viedni a do zámku Schönbrunn. Náš
posledný výlet bol do Viedne na vianočné trhy. Tou prekrásnou vianočnou atmosférou sme
uzavreli kapitolu výletov do Rakúska s našou legendárnou triedou. Myslím, že to bol veľmi
pekný zážitok a budem naň dlho spomínať.
Dominika Gašparovičová(2014/2015)

Novodobo so Shakespearom
Skoro každý školský rok, odkedy to bolo možné, sme sa zúčastňovali súťaže
v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom. Asi najúspešnejšie vždy skončila Angelika so
svojím krásnym spevom, ktorý zaujal všetkých. Ale nerobili škole hanbu ani ostatní
s divadelnými predstaveniami. Simonka, Beňo, Lenka a Kika vyhrali 1.miesto so scénkou
z rozprávky Simpsons. Veľmi vtipná, zábavná scénka rozosmiala všetkých.
Kristína Zápražná(2013/2014)

Anglicko
V máji v roku 2013 sme sa vybrali do Anglicka. Bývali sme v anglických rodinách
v Hastings, chodili do anglickej školy, v ktorej nás učili „originálni“ anglickí lektori. Popoludní
sme poznávali tie najzaujímavejšie pamiatky Anglicka, ba aj samotný Londýn. Nezaobišlo sa
to bez nákupu suvenírov pre našich blízkych. Celý výlet bol nezabudnuteľný.
Karolína Kassayová (2013/2014)

Papiernička Petrus
Jedného krásneho dňa sme išli na Myjavu do papierničky. Tam sme videli, ako sa vyrába
papier. Robil sa z bavlny, vody a kvetov. Vznikla z toho taká gebuzina. Postup výroby nám
ukázal pracovník papierničky. Mohli sme si vyrobiť vlastný papier, ktorý sme všetci na druhý
týždeň dostali. Dozvedeli sme sa, že prvý papier vymysleli Egypťania. Zaujímavá a poučná
exkurzia.
Matúš Kovačič a Martin Noga (2014/2015)

Letečko
Letečko je každoročná tradícia v našej obci, ktorú robia žiaci 6.ročníka. Keďže nás táto
tradícia neminula, tak sme sa na ňu museli pripraviť. Maľovali sme vajíčka, učili sa pieseň.
Boli sme rozdelení do dvoch skupín, každá mala inú časť dediny. Chodili sme od brány
k bráne, rozdávali vajíčka, spievali a od ľudí sme dostali aj nejaké peniaze. Tradície musíme
zachovávať.
Marek Šefčík(2014/2015)

Ivan Bella
Prvý slovenský kozmonaut bol na besede v našej škole.
Dozvedeli sme sa, ako sa kozmonauti pripravujú na let do
vesmíru, ako letia, dozvedeli sme sa aj o beztiažovom stave vo
vesmíre a o pristávaní späť na Zem. Otázky nemali konca. Ivan
Bella ochotne odpovedal na všetky. Získali sme od neho
autogram a máme spomienku na celý život.
Daniel Matula (2012/2013)

Intenzívny kurz angličtiny
31.4.-4.5.2014- týždeň plný zábavy. Všetci sme mali po celý týždeň dobrú náladu
a veselú myseľ. Lektori Graham a Leo boli od nás o dosť starší a napriek tomu sme si
rozumeli. Konverzácia v anglickom jazyku nám prinášala veľa vtipných situácií. Terčom našich
vtipov bol Leo. Ku koncu týždňa sme už mali angličtiny po krk, ale aspoň sme si oddýchli od
ostatných predmetov a veľa sme sa z angličtiny naučili.
Simona Škrípová(2013/2014)

Lyžiarsky výcvik
Každoročne sa organizuje na našej škole lyžiarsky výcvik pre žiakov 7.-9.ročníka. Tento
rok sme boli na Chopku a zažili sme veľa zábavy. Počasie vyšlo, napadlo veľa snehu. Boli sme
rozdelení na skupiny podľa lyžiarskych zdatností a snowboardisti boli všetci v jednej skupine.
Ja tiež snowboardujem a môžem povedať, že to bola asi najlepšia lyžovačka doteraz.
Inštruktor bol super, poukazoval nám všetky krásy Chopku z každej strany. Bývali sme na
chate Trangoška, kde úžasne varili. Keď sme prišli zo svahu, hrali sme rôzne hry, počúvali
pesničky, alebo sme sa rozprávali. Keďže bolo veľa snehu, postavili sme si aj snehuliaka.
Všetci sme sa navzájom lepšie spoznali a zostane nám veľa zážitkov.
Mária Fričová(2015/2016)

Predstavenie Jana Eyrová
Už niekoľko rokov sa pani učiteľka Juranová snažila zaobstarať lístky na predstavenie
Jana Eyrová. Konečne sa jej to podarilo, a tak sme išli do Slovenského Národného divadla.
Predstavenie malo známe herecké obsadenie ako napríklad: Zuzana Fialová, Robo Roth,
Ľuboš Kostelný a iní. Osud hlavnej hrdinky Jany nás natoľko vtiahol do deja, že sme ani
nevnímali okolie. Odchádzali sme so silným umeleckým zážitkom.
Mária Fričová(2015/2016)

Boyband
Naša trieda raz dostala skvelý nápad. Nemohli by
sme ísť na muzikál Boyband? Pani učiteľka kúpila lístky
a išli sme. Všetci sa tešili. V autobuse sme sa nevedeli
dočkať. Pred divadlom nám pani učiteľka rozdala lístky
a rozbehli sme sa do vnútra. Rýchlo sme sa posadili
a čakali na začiatok predstavenia. Všetci herci spievali
krásne. Pri speve jeden z nich hodil do hľadiska ružu.
Určite všetky dievčatá boli smutné, že ju nechytili.
Puskailer vyzliekol aj tričko a hodil do hľadiska. Dievčatá
výskali a obdivovali jeho vypracované svaly. Bol to super večer! A kto nebol, mohol ľutovať.
Miška Lesová(2010/2011)

Úspechy a umiestnenia žiakov v súťažiach v šk. roku
2014/2015
Výtvarná súťaž: „Živelné pohromy“

Dominika Noskovičová- 2.miesto

Európa v škole- literárne práce

Richard Baňas- 2.miesto
Filip Horňák- 3.miesto
Žofia Jajcayová- 3.miesto
Samuel Čambal- 2.miesto

Európa v škole- výtvarné práce

Viktória Rusnáková - 3.miesto

OK Pytagoriáda

Jakub Hlaváč- úspešný riešiteľ
Katarína Minarovičová- úspešná riešiteľka

ANJ súťaž- Novodobo so Shakespearom

Dominika Gašparovičová- 2.miesto
Tereza Tomašovičová- 3.miesto

MAT súťaž- Matematický klokan

Hana Adamová- najúspešnejšia riešiteľka
školy

Športové súťaže družstiev

Obvodné kolo: futbal- 2.miesto
Obvodné kolo: floorball- 2.miesto
Obvodné kolo: atletika- 2.miesto

Požiarna ochrana očami detí

Viktória Rusnáková- 1.miesto
Sofia Světlíková- 1.miesto
Zuzana Šúšová- 1.miesto

OK Slávik Slovenska

František Suchoň- Čestné uznanie

OK Šach

Tereza Stavělová- 3.miesto

Úspechy a umiestnenia žiakov v súťažiach v šk. roku
2015/2016
NEJ „Aj pán Goethe by mal radosť“

František Suchoň- 2.miesto

Literárno-výtvarná súťaž„Výprava do bájnej Atlantídy“

ŠKD 3.oddelenie- 2.miesto

Stolnotenisový turnaj v PK

Karolína Pokorná- 1.miesto
Kristína Pokorná- 2.miesto
Matej Adam- 3.miesto

OK Pytagoriáda

Marek Minarovič P4- úspešný riešiteľ

Európa v škole- literárne práce

Richard Baňas- 1.miesto
Filip Horňák- 2.miesto
Žofia Jajcayová- 1.miesto
Viktória Jarošová- 2.miesto
Mária Fričová- 1.miesto

Európa v škole- výtvarné práce

Katarína Čuchtová- 2.miesto
Simona Fülöpová- 3.miesto
Anton Miroslav Macko- 1.miesto

OK biologická olympiáda

Viktória Rusnáková- úspešný riešiteľ

OK „Ochranárik očami detí“

Vanesa Richtáriková- 2.miesto
Dominika Fischerová- 1.miesto- práca zaslaná
do národného kola
národného
Viktória
Sulejmaniovákola
2.miesto
Viktória Blunárová- 3.miesto

OK Floorball

Družstvo chlapcov- 3.miesto

OK mladších žiakov vo futbale

Družstvo chlapcov- 1.miesto

Novodobo so Shakespearom

Viktória Svetláková - 2.miesto
Terézia Blahovská - 2. miesto

Naša škola sviatok má
Naša škola sviatok má,
na oslavu dôvod má.
Básne, piesne nech dnes znejú,
radosť šťastie nech privejú.
Prešlo už 50. rokov,
vošlo do nej tisíc krokov.
Ozýva sa z chodieb, tried,
výskot ba aj častý smiech.
Riaditelia dbali o to,
pozrite si album „s foto“,
každým rokom krásnela,
ona o tom vedela.

Katarína Minarovičová, 7.trieda

Vzdeláva a vychováva,
na učenie pozor dáva.
Dnes sa pýši v novom šate,
vyhýba sa rovnošate.
Vedenie sa snaží o to,
a praje jej iba toto:
„Prekvitaj nám naďalej,
úctu do sŕdc všetkým vlej.“
Učitelia sú v nej prísni,
občas na hodinách to aj iskrí.
Vedia byť aj láskaví,
Nech si každý preverí.

Viktória Gašparovičová, 7.trieda

Polstoročie ubehlo sťa voda,
mnohí vravia „aká škoda!“
Všetci jej však fandíme,
na „stovku“ sa tešíme.
Hlavami nám rýchlo blyslo,
50-tka je len číslo.
Aj keď si už zrelá dáma,
nech ide s tebou len dobrá fáma.
Mgr. Želmíra Kubaliaková
Kolektív žiakov 4.triedy pod vedením p.uč. Kapcovej

Stojí škola, školička

Prváci

V dedinke pod Karpatami,
známej husacími hodami,
stojí biela škola, školička,
ku ktorej vedie kľukatá cestička.

My sme žiaci maličkí,
chodíme už do školičky.
Učíme sa písmenká i číslice,
vieme ako sa správne držia nožnice.
Čítame slová i celé vety,
v triede sa staráme o kvety.
Počítame do dvadsať i ťažké príklady,
ani malá chyba nás nezbaví dobrej nálady.
Cez prestávky občas beháme,
ale na hodinách veľký pozor dávame.
Pani učiteľka je prísna aj milá veru,
nezabúda však ani na pochvalu.
Takto si v našej školičke žijeme,
všetko dobré jej k päťdesiatke želáme.

Školičku ja rada mám,
nové veci sa v nej dozvedám,
aby som ja múdra bola a
v svete sa nestratila.
Táto škola, školička veľký sviatok má,
už 50 rokov vzdelanie rozdáva.
Už 50 rokov je druhým domov pre
žiačikov,
ktorí sa v nej učia žiť v duchu tímovom.
Školičke sa poďakovať a zablahoželať
chceme,
program na jej oslavu pripravujeme.
Želáme jej chodby plné detičiek,
usilovných a veselých včeličiek.

Milá škola, vychovaj ešte veľa múdrych
detí.
Tvoji najmenší žiaci z 1.A

Emma Dragulová, 3.A

Druhý domov
V strede dediny v objatí stromov
stojí naša škola- náš druhý domov.
Chodí do nej veľa detí,
veľa detí - ako smetí.
Múdrejú im malé hlávky,
dočkať sa nevedia prestávky.
Katarína Čuchtová, 1.B
Písanie, čítanie, slovina,
teraz sa na to už len spomína.
Počítanie, rysovanie, matika,
niekedy nám chýbala logika.
Chémia, fyzika, telocvikz neho sa neulieval veru nik.
Prežijeme tu naše detské roky,
kam ďalej povedú naše kroky?
Do sveta sa na všetky strany rozpŕchneme,
ale na teba, milá naša škola ,nikdy nezabudneme.
Mgr. Jana Krasňanská

Petra Plašienková, 1.A

Naša škola, školička

Moja škola

Naša škola, školička,
vôbec nie je maličká.
Chodí do nej veľa detí,
veľa detí ako smetí.

Do školy idem každý deň,
a so mnou veľa detí,
každý deň ako taký sen,
rýchlo nám v škole letí.

Na svoj vek vôbec nevyzerá,
je pekne upravená, vynovená.
Deti do nej radi chodia,
pekne o nej aj hovoria.
Naša škola má už 50 rokov,
urobil som do nej aspoň 1000 krokov.
Robíme zaujímavé besedy,
výlety i školy prírody.
Celým svetom zvesť už letí,
prečo zišlo sa tu toľko detí.
Prišli mamy, otcovia,
babičky i dedovia …
Slávime dnes veľký sviatokv dnešný aprílový piatokod osláv nás delí len pár krokovškola má už 50 rokov !!!
Dnes sme prišli oslavovať,
popriať všetko najlepšie...
Poďme spolu zaspomínať
na tie roky predošlé.
Jakub Krasňanský, 5.trieda

V prvej triede abecedu,
učili sme sa naspamäť,
používali sme kriedu
a trénovali pamäť.
Písmená a čísla už vieme,
veľký talent v nás drieme.
Čítame texty, rátame príklady,
plus, mínus nám problém nerobí.
Matematika je veda,
učiť naspamäť sa ju nedá!
Učíme sa ju skrátka chápať,
inak by sme začali tápať.
Aj jazyky nám treba,
učíme sa ich teda.
Slovíčka, vety, preklady,
také sú naše základy.
Spoznávame prírodu,
tú živú aj neživú,
zvieratá aj kamene
a všetko čo je zelené.
Aj výchovy sa nám zídu,
na rad naše zručnosti prídu.
Telesná nám pohyb zaručí,
hudobná nás noty naučí.
Výtvarná kresliť a maľovať,
na papier našu fantáziu dať.
Vlastiveda zas učí nás o svete,
o našom kraji porozprávame aj tete.

Petra Hudecová, 5.trieda

Sme už veľkí tretiaci,
o rok budeme štvrtáci.
Ďakujeme pani učiteľkám,
že podobáme sa usilovným včielkam.
Daniela Vaňková, 3. A

Škola
Múdrosti v nej zbieram rada,
ide mi to, veď som ešte celkom mladá.
Naučí ma čítať, písať,
ba aj do sto napočítať.
Moja ťažká taška vždy ma zlostí,
prepáčim jej, veď je plná vedomostí.
Keď už cítim, že učiva mám plnú hlávku,
vtedy zachráni ma zvonenie na prestávku.
Ale najradšej mám školníka,
keď kľúčom školu zamyká...
Soňa Slimáková, 3. A

Nina Návratková, 7.trieda

Školička

Školáčka

V našej malej dedine,
peknú školu vidíme.
Radi do nej chodievame
a dobre sa zabávame.

Do školičky chodím rada,
je tam veľká zábava.
Či je pondelok, a či streda,
učenie je paráda.

Matiku mám v malíčku
budem z toho v balíčku.
Slovenčina spať mi nedá,
je to hrozná jazykoveda.

Telocvičňa, chodba, triedy,
učitelia, žiaci, kriedy:
spoločne sa učíme,
spoločne tu cvičíme.

Prírodoveda ma veľmi baví,
ale z vlastivedy sa mi z kečky parí.
Školu mám ja veľmi rád
a s každým som kamarát.

Po škole sa zahráme
a na dvore beháme.
Ja som iba prváčka,
už som veľká školáčka!

Christian Fuentes Herrera, 3. A

Alexandra Cholujová, 1.A

Kristián Kukkó, 1.A

Kevin Paxian, 1.A

V škole
Školský rok sa blíži,
každý žiak sem beží.
Skoro každý to tu má rád,
prváčik aj deviatak.
Našu triednu radi máme,
občas ju aj poslúchame.
Z Viničného prišli noví žiaci,
hneď sme sa s nimi dali do reči.
Z matiky dobré známky máme,
rýchlo sa s ňou spriatelíme.
Slovenčina je tiež úžasná,
len fuška je s ňou poriadna.
Biológia je učenie skvelé,
jednotky z nej dostávame.
Živočíchy či rastliny,
svet ako pre nás stvorený.

Tereza Jankelová, 7.trieda

Do školy

Po slovensky raz, dva, tri,
po anglicky one, two, three.
Do you speak english?
Po anglicky vravíš?

Naša škola krásna veľká,
víta nás vždy od pondelka.
Chodia žiaci do školy,
veľkí, malí a aj dospelí.

Fyzika a chémia,
u nás sa len začína.
O chvíľu ich spoznáme,
dobré známky zbierame.

Deti sa tam učia,
budú z nich múdri ľudia.
Cez prestávky je tam živo,
pripomína mi to mravenisko.

Telesná je pre nás hračka,
basketbal i naháňačka.
Od učenia sa vzdialime,
sily nové naberieme.

Písanie, čítanie a počítanie,
to je večné trápenie.
Telocvik, etika a výtvarná,
to je veľká hra zábavná.

Niekto sa sem veľmi teší,
iný by bol radšej doma.
Ale všetci priznajme si,
je to naša milá škola.
Kolektív žiakov 7.triedy

Po vyučku bežíme zas do jedálne,
naplniť si brušká hladné.
Potom domov sa valíme,
niektorí zostávajú aj v družine.
Zábava sa nekončí,
vytiahneme všetky hry.
Double, človeče i dostihy,
trénujeme pamäť i postrehy.
Paula Plašienková, 2.A

Základná škola
Už nie som taká malá,
aby som sa iba hrala.
Nová trieda, kopa žiakov,
mojich nových spolužiakov.

Piata to je koniec v mnohom,
prvému stupňu dáme zbohom,
o rok sa budeme všetci,
učiť oveľa ťažšie veci.

Do školy sa teším stále,
druhý rok sem chodím práve,
čítať, písať, počítať,
viem z každého trochu snáď.

V šiestej máme nové látky,
rozvrh sa už zdal byť krátky,
svet práce a technika,
chémia a fyzika.

Tretiu triedu prešli všetci,
neboli tam ťažké veci,
och tie slová vybrané,
pod rukávom schované.

Nemaj prosím z toho strach,
až sedmička bude vrah,
tam už budú ťažšie veci,
ale to my vieme všetci.

Pozeráš sa sprava, zľava,
aby ti ho nezobrala.
„Mal si ťahák ?“
„Nie, nie, nie ...
Ja sa učím oddane !“

Matika bol kamarát,
no v ôsmej ju nemáš rád,
veľa máme toho naraz,
pokazíš si priemer zaraz.

Štvrtá trieda, násobilka,
prepotíš tam všetky tielka.
Ťaháky nám všetci berú,
musíme sa učiť, veru.

Deviatu sme zvládli dobre,
no pri monitore nám vyschlo v hrdle,
učiť sme sa museli,
celé noci prebdeli,
už je to však za nami,
vyberáme sa novými cestami.
Tamara Hámorová a Dominika Fischerová , 8.trieda

Terézia Tomašovičová, 7.trieda

Vanesa Richtáriková, 4.trieda

Škola v prírode
Keď v prírode sme školu mali,
všetci sme sa radovali.
Veru bolo veselo,
domov sa nám nechcelo.
Výlet v meste Piešťany
zatriasol našimi eurami.
Plavba loďou po Váhu,
dodala nám odvahu.
Dejiny a ich ťažké chvíle
pripomenuli nám pri mohyle,
čo medzi vrchmi vyniká
na pamiatku Štefánika.

Sofia Světlíková, 8.trieda

Boli to veru krásne časy,
nejeden z nás spomína si.
Aj tento rok dúfame,
že školy v prírode sa dočkáme.
Karolína Pokorná, 5. trieda

V našej škole
Všetci si pod slovom škola predstavia písomky,
no mne sa vybavia aj krásne spomienky.
Mnohí si tu našli prvé lásky,
veď po škole chodia samé krásky.
Niektorí si povedia škola,
robíme stále to isté dookola.
Na našej škole to takto nie je,
nie je človeka, ktorý sa nezasmeje.
Naši športovci nám nosia samé trofeje,
veď náš pán učiteľ ich do toho motivuje.
Tabuľa je už skoro celá zapísaná,
som z toho už celkom unavená.
Písať sa mi veru nechce,
vzadu sa nám niekto chechce.
Vravela som, zábavy je tu mnoho,
srandu si spravíme zo všeličoho.

Rebeka Ševčíková, 6.trieda

Dominika Balážová, 7.trieda
Victoria Jarošová, 6. trieda

Nešťastná hodina prírodovedy
Stalo sa to v tretej triede. Jednoducho som sa nenaučil na hodinu prírodovedy. Dúfal
som, že ma pani učiteľka nebude skúšať. Otvorila klasifikačný hárok a ja som bol odrazu
v maximálnom strese. Keď povedala moje meno, nevedel som, čo mám robiť. Išiel som teda
k tabuli a povedal všetko, čo som si zapamätal z minulej hodiny. Potom som však dostal
otázku: „Za koľko sa narodí bábätko ?“ Keďže som bol malý a neučil som sa, nevedel som to.
A tak som iba mlčal. Všetci mi šepkali : „Deväť mesiacov ! Deväť mesiacov!“ Bohužiaľ, počul
som zle a vykríkol som : „Deväť dní !“ V tom momente sa všetci začali smiať. Veľmi som sa
hanbil, ale bol som šťastný, že mi pani učiteľka nedala päťku. Povedala, aby som sa to doučil.
Na ďalšej hodine ma vyskúšala ešte raz, ale to som už všetko vedel a dostal som jednotku.
Jakub Minarovič 6.trieda

Angličtina
Bol ďalší školský deň a mali sme mať angličtinu. Pani učiteľka nám občas púšťala
anglické videá a potom sa nás pýtala, či všetkému rozumieme. Niekedy sme rozumeli
a niekedy aj nie. Jednu hodinu sme všetci neustále vykrikovali a nedávali pozor, ale najviac
vykrikoval Nicolas. Pani učiteľka sa nahnevala a povedala Nicolasovi: „Keď tak kričíš, tak poď
učiť ty!“ Nicolas sa trocha zľakol a povedal: „Nie, pani učiteľka, ja už radšej budem ticho!“
Pani učiteľka však na svojom rozhodnutí trvala, a preto nás Nicolas musel učiť. Nevedel, čo
robiť, a tak nám pustil video, ktoré sa volalo Prasiatko Pepa. V tej chvíli si myslel, že všetko
vyriešil a svoju úlohu splnil dobre. Omylom však video pustil po španielsky. Všetci sme sa
strašne smiali. Samozrejme, že sme vôbec ničomu nerozumeli.
Vtedy Nicolas pochopil, že z neho učiteľ nikdy nebude.
Žofia Jajcajová 7. trieda

Lea Slimáková, 7.trieda

Martin Minarovič, 3.B

Prvoaprílový žart
To ráno som začínal ako každý normálny deň. Avšak bolo prvého apríla. Čo
znamenalo, že v škole bolo celý deň veselo. Ešte pred odchodom do školy ma babka
upozorňovala, nech nevyvediem nejakú hlúposť. Kráčal som spokojne do školy. Keď som
prišiel do triedy, na nič iné som už nemyslel, len aké huncútstvo vyvediem. Vedel som, že
keď to rýchlo nevymyslím ja, tak sa o prvoaprílový žartík pokúsi môj najväčší rival. Celú
hodinu mi mozgové závity pracovali, nič dobré mi však neprichádzalo na myseľ, až zrazu ..
„Blik“. Nápad bol na svete. Aká veľká sranda to bude, keď zalepím dvere lepiacou páskou,
zatiaľ čo on bude na WC. Mojim spolužiakom nemusím dvakrát niečo hovoriť, keď sa jedná
o žart. Všetci samozrejme súhlasili a pustili sme sa pri prvej príležitosti do práce. Náramne
sme sa pri tom bavili a ukázalo sa, že sme naozaj súdržní. Dávať pozor na chodbe a dokázať
odlákať aj pozornosť pani učiteľky, dalo naozaj zabrať. Keď sme všetko dokončili, posadali
sme si každý na miesto a s napätím očakávali, čo bude. Klop, klop, klop začul som kroky.
Prudko otvoril dvere a v tom. „Prásk!“ Stalo sa to, na čo sme všetci čakali. Zbadali sme jeho
tvár vo veľmi smiešnej grimase nalepenej na lepiacej páske vo dverách. Smiali sa všetci
okrem neho. Hneď vedel, kto to urobil. Keď sa mu konečne podarilo odlepiť z pásky, začal ma
naháňať po triede. Vtom prišla do triedy pani učiteľka, že čo sa u nás deje. Samozrejme
ukončila naše bláznenie a k tomu mi napísala aj peknú poznámku do žiackej knižky, o tom
aký som kreatívny. Mal som obavy, čo mi na to povie mama, ale keď to dočítala, začala sa
smiať a povedala mi, že nabudúce nech si nechám takéto žartíky po škole.
Samuel Zápražný, 8.trieda

1.apríl
Bol 1. apríl. Keď som prišla do školy, dohodli sme sa so spolužiakmi, že si spravíme
z učiteliek srandu. Zo začiatku sme vôbec nevedeli, čo urobíme, ale pred fyzikou nám
napadlo, že by sme mohli prilepiť kriedy. Tento žartík nám však nevyšiel. Kriedy boli
prilepené veľmi slabo a učiteľka sa nezasmiala. Štvrtá hodina bola matika. Keďže pani
učiteľku Slezákovú máme veľmi radi, rozhodli sme sa, že pre ňu vymyslíme niečo špeciálne.
A dopadlo to tak, že sme jej dali skriňu pred dvere do triedy. Zazvonilo a všetci plní
očakávania sme si sadli na miesta a zvedavo čakali. Po chvíli sa dvere otvorili, pani učiteľka
zbadala skriňu, začala sa strašne smiať a my všetci s ňou. Asi ďalších päť minút sme odmietali
tú skriňu dať odtiaľ preč, ale napokon sme ju preč dali. Pani učiteľka sa šťastne dostala do
triedy a mohli sme sa opäť naplno venovať matike.
Viktória Blunárová, 8.trieda

Andrej Slocík, 8.trieda

Hrozná prezývka
V tretej triede mi mama oznámila, že sa budeme sťahovať do Slovenského Grobu. To
pre mňa znamenalo odchod do novej školy. Bál som sa, čo ma tam čaká. Na začiatku prvej
hodiny ma pani učiteľka vyzvala, aby som sa predstavil. Rýchlo som sa postavil a povedal
svoje meno: „Martin Hanák“. No a o týždeň ma už všetci volali „Hannah Montana“. Počas
celej tretej triedy som musel trpieť túto trápnu prezývku a strašne ma to štvalo. Našťastie
postupom času na ňu už všetci spolužiaci zabudli a teraz ma volajú jednoducho „Martin“.
Martin Hanák, 6.trieda

Jakub Minarovič, 1.A

Simona Fülöpová, 6.trieda

Zaseknutý zámok
Jedného dňa sme sa s triedou rozhodli, že pôjdeme na exkurziu do Rakúska, ktorú
organizovala pani učiteľka Glasová. Cestovali sme autobusom a cesta trvala približne hodinu
a pol. Vedľa mňa sedela moja najlepšia kamarátka Kika. Cesta nám rýchlo ubehla, pretože
sme sa po celý čas rozprávali. Keď sme prišli, najprv sme navštívili expozíciu “Orht an der
Donau„ a následne sme išli do parku “Donau Auen„ . Celý deň som si užila a blížil sa čas
odchodu. Pred odchodom sme išli na toaletu a tam sa mi samozrejme zasekol zámok na
dverách. Začínala som sa báť, že na mňa zabudnú a nechajú ma tam. Skúšala som zavolať
Kike a Veve, no nedvíhali. Neostávalo mi teda nič iné ako trieskať rukami do dverí, aby ma
niekto začul. Po chvíli ku mne pribehla pani učiteľka a pýtala sa ma, čo sa deje. Povedala som
jej, že sa zasekli dvere a ona išla zavolať pani, ktorá mala špeciálny pristroj, ktorý slúži na
odomknutie zámku na dverách. Dvere sa zrazu otvorili a stres opadol. Išla som za Kikou
a povedala som jej čo sa mi stalo. Nastúpili sme do autobusu, ktorý nás doviezol do Grobu.
Teraz sa na tom smejeme, ale vtom momente mi to vtipné neprišlo.
Victória Svetláková, 6. trieda

Rozbité hodiny
Raz som do našej triedy priniesla ručičkové hodiny, lebo sme tam žiadne nemali.
Prišla som do triedy a všetci sa tešili novým hodinám. Nechcelo sa nám zavolať pána
školníka, aby nám pomohol hodiny zavesiť na stenu a tak ich zavesil náš spolužiak. O chvíľu
sa však ručičkové hodiny čudne nakrivili. Jeden môj spolužiak si to ešte počas prestávky
všimol a rozhodol sa, že ich zavesí lepšie. Vystúpil na stoličku a hodiny napravil. Ale po prvej
hodine spadli a rozbili sa. Všetci sme z toho boli sklamaní. Na ďalší rok som sa rozhodla, že
kúpim nové hodiny. Ale pre tento krát sme sa rozhodli zavolať pána školníka na pomoc. Ja
som zatiaľ hodiny položila pod svoju tašku, aby sa im nič nestalo. Onedlho išla okolo
spolužiačka Viki. Nechtiac zakopla o moju tašku a hodiny sa samozrejme rozbili. Pán školník
prišiel neskoro. Rozhodla som sa, že už nikdy do triedy neprinesiem žiadne hodiny. Možno
ich na budúci rok do triedy kúpi niekto iný a možno sa aj rozbijú.
Natália Polákova, 6.trieda

Kristína Vašíková, 7.trieda

Futbal na snehu
Minulý školský polrok, keď vonku padal biely sneh, mal náš triedny učiteľ dobrý
nápad. Bol čas telesnej výchovy a všetci chalani boli pripravení si dobre zacvičiť. Zrazu prišiel
učiteľ a povedal, že dnes budeme hrať futbal vonku. Všetci sme boli príjemne šokovaní.
Počas hry sme sa neustále šmýkali a padali do čerstvo napadaného snehu, no góly aj napriek
tomu lietali. Bola to skvelá zábava a veľa sme sa nasmiali.
Najlepšia telesná výchova, na ktorú spomínam dodnes.
Matej Pätoprstý, 6 trieda

Novodobo so Shakespearom
Jedného rána prišiel pán učiteľ za mnou a mojimi kamarátmi. Spýtal sa nás, či by sme
nechceli ísť na súťaž Novodobo so Shakespearom, zahrať anglické divadlo. Zdalo sa nám to
ako super nápad, tak sme súhlasili. Prípravy boli super. Vytvorili sme si vlastný príbeh,
nacvičovali a vytvárali kulisy. Všetko sme vedeli a blíži sa deň vystupovania. Prišli sme tam
a uvideli veľké pódium, na ktorom sme mali vystupovať. Na rade sme boli až medzi
poslednými súťažiacimi, tak sme ešte pred tým chvíľku trénovali. Všetko bolo v poriadku, až
dokým sme nevkročili na pódium. V každom z nás sa prebudil stres. Prvých pár viet sme
koktali, ale potom sme sa do toho dostali a išlo to ako po masle. No potom prišla na rad
pesnička Kaťuša, ktorú sme mali samozrejme spievať po anglicky, ale v tom strese sme
omylom začali zo zvyku spievať po rusky, pretože sme si ju na ruštine veľmi často spievali.
Keď sme si konečne všetci uvedomili, že to nemá byť po rusky ale po anglicky, tak sme text
pesničky rýchlo zmenili a dospievali sme ju po anglicky. Neskôr sa stala ďalšia zaujímavá
a zábavná vec. Spadla na nás kulisa. Našťastie sa nikomu nič nestalo a tak sa všetci začali
smiať. Keď sme konečne skončili, tak sa nám veľmi uľavilo. Cestou naspäť do školy sme sa
rozprávali o tom, kto začal spievať po rusky prvý a prečo sme vlastne potom spievali po
rusky všetci. „Zo zvyku“ povedali sme si.
Cestou naspäť do školy sme premýšľali o tom, čo sa stane na budúci rok, keď znova
pôjdeme vystupovať.
Kristián Bagin, 8. trieda

Dominik Fekete, 8.trieda

Matej Minarovič, 4.trieda

Alica Řikovská, 1.A

Radovan Koiš, 2.A

Lyžiarsky výcvik
Do školy chodím už 8 rokov. Zažila som tu už mnoho zážitkov. Naša trieda je odlišná
od iných tried, dá sa povedať, že sa v nej stretli všetci nezbedníci a nezbedníčky. Učitelia našu
triedu nemajú veľmi v láske, pretože sa v nej skoro vždy niečo stane.
Cez prestávky sa niekedy ohadzujeme kriedami alebo alobalovými guličkami. V našej
triede je to úplne normálne a bežné. Veľa problémov máme aj preto, že cez vyučovanie
nevydržíme držať jazyk za zubami. No čo, sme už raz takí!! Radi sa zabávame, veď zábava
musí byť, no nie?
Na jeden zážitok sa obzvlášť pamätám. Tento rok sme boli na lyžiarskom výcviku
v Jasnej. Vo štvrtok bolo krásne a svietilo slniečko. Veľmi dobre sa nám lyžovalo. Boli sme
v severnej časti Jasnej, kde je viac lanoviek. Náš inštruktor nám povedal, že sa máme stretnúť
pri oranžovej lanovke. No Matúš sa neustále zabával a nedával pozor. Robil hlúposti, skákal
po mostíkoch a zabudol odbočiť. Všetci odbočili, len Matúš nie. Našťastie si to inštruktor
všimol a hneď sa pustil za ním. No aj tak sme museli takmer hodinu na nich čakať. Ešteže tam
bol bufet, v ktorom sme si mohli kúpiť teplý čaj. Kým sme ho vypili inštruktor sa aj
s Matúšom vrátil k nám.
Na tento zážitok určite nezabudneme a budeme sa na ňom ešte dlho smiať.
Natália Zápražná, 8. trieda

Gabriela Mikulášová, 7.trieda

Tatiana Benčíková, 8.trieda

Viktória Rusnáková, 8.trieda

Sofia Paxianová, 8.trieda

Škola mojej starej mamy
Moja stará mama chodila do školy v čase komunistického režimu. Občianska náuka
mala v tom čase veľký spoločenský význam, pretože vychovávala k slušnosti, úcte
a tolerancii. Naopak náboženstvo sa netolerovalo vôbec. Ten, kto chodil na náboženstvo,
nemal takmer žiadnu šancu dostať sa na vysokú školu a získať lepšie vzdelanie. Tiež nebolo
možné študovať v zahraničí. Žiaci i učitelia sa museli povinne zúčastňovať prvomájových
sprievodov.
V oveľa väčšej miere ako dnes sa vtedy rozvíjali remeslá. V škole mali žiaci ručné
práce a dielne, kde sa učili vyrábať rôzne veci napríklad z dreva. Učili sa tiež variť a čo si
navarili, to si aj zjedli. Moja stará mama tieto činnosti milovala a zapájali sa do nich s chuťou
vraj úplne všetci. Mali aj rôzne krúžky, napr. vyšívania, šitia...
Cez veľkú prestávku najčastejšie hrali vybíjanú a rôzne iné hry. Chodili na ihrisko,
ktoré bolo hneď za školou. Nepoužívali počítače ani mobilné telefóny. Učiteľ bol autoritou.
Výchovné fyzické tresty neboli považované za porušenie práva dieťaťa. Popoludní mali
školskú družinu ako my. Pripravovali sa v nej na vyučovanie na nasledujúci deň. Potom mali
voľný program a vyrábali si tam rôzne maňušky, ktoré si dali na ruky a hrali divadlo. Nemali
tam také množstvo hračiek ako majú deti v družine dnes, ale hrali sa spolu veľa
spoločenských hier.
Do škôl sa chodilo aj v sobotu, neskôr každú druhú sobotu a nakoniec boli soboty
voľné. V zime bývali uhoľné prázdniny, keď bola tuhá zima a bol nedostatok uhlia, pretože
v škole sa nekúrilo plynom, ale uhlím.
Existovala pionierska organizácia, do ktorej deti vstupovali v prvom ročníku ZŠ ako
iskričky. Nosili odznak a keď sa neskôr stali pioniermi, dostali červenú pioniersku šatku, ktorú
si uväzovali okolo krku. Leto trávili deti v pionierskych táboroch. Všetci vlastnili pioniersku
rovnošatu, ktorú nosili hlavne na slávnostné príležitosti. Skladala sa z tmavomodrej sukne
alebo tmavomodrých nohavíc, bielej košele a červenej šatky v tvare trojuholníka. Z pionierov
sa časom stali zväzáci.
Sára Fornerová, 8. trieda

Nina Návratková, 7.trieda

Poďakovanie
Základná škola s materskou školou Slovenský Grob ďakuje Obecnému úradu v Slovenskom
Grobe za finančnú pomoc pri oslavách 50. výročia otvorenia školy.
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