
Mesiac október bol vyhlásený za 

Medzinárodný mesiac školských 

knižníc. Nielen táto skutočnosť 

nás – učiteľov podnietila 

k tomu, aby sme posledný sep-

tembrový pondelok venovali 

slávnostnému otvoreniu školskej 

knižnice v našej základnej škole.  

Nový školský rok so sebou pri-

niesol veľa zmien. Jednou kľú-

čovou bola práve zmena škol-

skej knižnice v pavilóne A na 

kmeňovú triedu. Preto sme mu-

seli našim knihám nájsť nový 

domov. A tak dnes môžu deti 

našej školy tráviť voľný čas 

v krásnych zrenovovaných prie-

storoch pavilónu B, kde sa nová 

knižnica nachádza. Môžu sa za-

hĺbiť do čítania príbehov, pono-

riť sa do sveta fantázie, objavo-

vať vzdialené krajiny či 

s hrdinami príbehov prežívať 

neočakávané zážitky. Posledný 

septembrový pondelok 

v popoludňajších hodinách sme 

sa rozhodli sprístupniť tento ča-

rovný svet literatúry všetkým váš-

nivým čitateľom a zberateľom 

neuveriteľných zážitkov našej 

školy.  

Úvodné slovo patrilo Nine Mar-

tinčičovej, žiačke deviateho roč-

níka, ktorá nás do sveta kníh vo-

viedla prednesom básní Biele vra-

ny a Pohár vetra od 

známeho slovenského 

spisovateľa Ľubomíra 

Feldeka. Po ňom na-

sledovalo privítanie 

hostí a poďakovanie 

mojim spolupracovní-

kom – najmä pani uči-

teľkám Mgr. Marte 

Reinvartovej a Mgr. 

Adele Urbánovej. Bez 

ich usilovnej práce 

a angažovanosti pri prípravách by 

sme malým čitateľom asi len ťaž-

ko mohli v toto slnečné septem-

brové popoludnie povedať: 

„Vitajte!“ 

Naše pozvanie prijal aj pán sta-

rosta Ing. Jozef Krúpa, ktorý pri 

otvorení knižnice nesmel chýbať.  

ZŠ S MŠ HARGAŠOVA, ZÁHORSKÁ BYSTRICA 
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Slovo na úvod... 

Prvý polrok šk. roka 2013/2014 sa 

pomaličky blíži ku koncu. S ním 

prichádza aj nové číslo školského 

časopisu „Pod lavicou“ a malá 

zmena v našej redakčnej rade.  

Po dlhoročnom pôsobení a vedení 

školského časopisu z redakcie 

odchádza pani učiteľka Andrea 

Pavlačková. Dovoľte, aby som jej 

touto cestou poďakovala za  tvo-

rivú a obetavú prácu i odborné 

vedenie našich žiakov pri tvorbe 

časopisu.  

Zároveň dúfam, že sa vám bude 

rovnako dobre čítať aj v novom 

zoskupení redaktorov.  

pani učiteľka  

Monika Zámečníková 

 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE 



Našim žiakom zaželal veľa čitateľských zá-

žitkov a spolu s nami sa tešil z nových prie-

storov. Pani riaditeľka PaedDr. Zuzana Ka-

liariková zasa vyslovila veľké ďakujem 

všetkým učiteľom, ktorí sa podieľali na prí-

prave a otvorení školskej knižnice, 

a vyjadrila potešenie z dobre vykonanej prá-

ce.  

Po samotných príhovoroch prišlo k tomu 

najdôležitejšiemu, kvôli čomu sme sa všetci 

zišli. Pán starosta spolu s pani učiteľkami 

M. Reinvartovou a M. Zámečníkovou sláv-

nostne prestrihli stužku a oficiálne otvorili 

školskú knižnicu deťom. Mladí zvedaví čita-

telia, ktorí boli tiež našimi hosťami, nedo-

čkavo čakali práve na chvíľu, kedy sa pre 

nich otvoria dvere knižnice dokorán.  

Verím, že naša školská knižnica im prinesie 

veľa radosti z prečítaných kníh. Želám im 

množstvo nezabudnuteľných čitateľských 

zážitkov a zároveň všetky deti našej školy 

pozývam do novootvorenej školskej knižni-

ce.                                              

pani učiteľka  

Monika Zámečníková 

 

KEDY? 

Každú stredu od 13.30 do 15.00. 

KDE? 

Na prízemí pavilónu B na II. stupni. 

 

Všetci ste srdečne vítaní. 

Tešíme sa na vás! 

pani učiteľky Marta Reinvartová a Monika Zámečníková 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME DO NAŠEJ ŠKOLSKEJ KNIŽNICE! 

„Kniha je základom 

poznania, učiteľom 

vekov, vládcom 

kráľovstva ducha.“ 

Lucius Annaeus 

Seneca 

STRANA 2 POD LAVICOU 

http://www.slavnecitaty.sk/autor/lucius-annaeus-seneca
http://www.slavnecitaty.sk/autor/lucius-annaeus-seneca


V polovici októbra sa na našej 

škole uskutočnil „Týždeň 

zdravej výživy“. V stredu (16. 

októbra) mali možnosť svoje 

pochúťky zo zdravého jedla – 

prevažne z ovocia a zeleniny –  

predviesť a spropagovať 

v priestoroch II. stupňa žiaci  

4. B, 5. A, 5. B a 6. A triedy. 

V piatok (18. októbra) sa nám 

zasa so svojimi zdravými špe-

cialitami predstavili žiaci 7. A, 

8. A a 9. A triedy.  Každá trie-

da si pripravila a priniesla ob-

čerstvenie zo zdravého jedla 

pre svojich spolužiakov – po-

rotcov a urobila nástenku, kto-

rá musela obsahovať text a 

obrázky z vopred určenej 

témy. Žiaci tiež mali za 

úlohu vymyslieť niekoľko 

otázok zo svojej témy, na 

ktoré museli ich spolužia-

ci správne odpovedať. Za 

v ý ž i v u ,  n á s t e n k u 

a dodržiavanie hygieny 

boli žiaci hodnotení bod 

mi. Rovnako tomu bolo 

aj po správnom zodpo-

vedaní pripravených 

otázok.   

 

V riadkoch osemsme-

rovky nájdi názvy ovo-

cia a zeleniny: 

Okrem toho však bol ešte pre 

jedného vybraného žiaka 

z každej triedy pripravený 

malý ochutnávací kvíz. So 

zaviazanými očami bolo jeho 

úlohou uhádnuť, aký druh 

ovocia či zeleniny si pre neho 

porota pripravila. Nie vždy to 

bolo jednoduché...  

No vďaka tejto vydarenej 

akcii sme sa všetci mohli 

presvedčiť, že zdravé jedlo 

môže nielen dobre vyzerať, 

ale aj výborne chutiť!  

 

Kristína Valentová  

a Nikola Čechová, 9. A 

TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY 
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V mesiaci november sa už tra-

dične na našej škole uskutočni-

la akcia pod názvom „Výstava 

jesenných plodov“. Žiaci na 

prvom stupni si pre nás pripra-

vili plno krásnych, niekedy 

dokonca strašidelných tekvíc, 

zemiakov, ale aj gaštanov 

a rôzneho ovocia a zeleniny. 

Žiaci na druhom stupni si tak 

isto pripravili nápadité posta-

vičky, vyrobené z rôznych je-

senných plodov, ktoré boli ne-

skôr aj úspešne ohodnotené. 

Najlepšie, najkrajšie a naj-

zaujímavejšie dielka našich 

žiakov mohli  získať nasledu-

júce druhy hodnotenia: 

„maskot“ a „supermaskot“. 

Aby sme mohli vyhodnotiť 

výtvory, bola určená učiteľská 

porota, ktorá dielka hodnotila. 

Sme veľmi radi, že sa žiaci 

obidvoch stupňov aktívne za-

pojili do tohto podujatia 

a aspoň na pár dní oživili našu 

školu jesenným potešením. 

Výtvory našich žiakov boli 

vystavené na chodbách prvé-

ho i druhého stupňa. Tak ako 

každý rok túto akciu organizo-

vala pani učiteľka V. Bendí-

ková, ktorá do toho dala mno-

ho síl, a my jej ďakujeme za 

to, že podujatie úspešne vy-

šlo. Všetci dúfame, že táto 

akcia sa bude naďalej na na-

šej škole organizovať 

a každý rok sa zapojí čoraz 

viac žiakov. A zároveň ďa-

kujeme žiakom, ktorí sa za-

pojili a vytvorili dielka, ktoré 

sa na nás usmievali každý 

deň. 

Katarína Barinová, 9. A 

MASKOT 

& 

SUPERMASKOT 
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Tento rok sa naša škola zapojila do projektu 

s názvom „Biela pastelka“, ktorú každoročne 

organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska. Ide o verejnú zbierku, ktorá vďaka 

vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí musia 

svoj zrak nahradiť inými zmyslami. Cieľom 

zbierky je získanie finančných prostriedkov na 

podporu ľudí so zrakovým postihnutím. 

V hlavný deň zbierky – 25. septembra – ste 

mali možnosť prispieť na ich pomoc. Kúpou 

symbolickej plastovej spinky s vyobrazením 

bielej pastelky ste pomohli nevidiacim 

a slabozrakým ľuďom viesť plnohodnotný ži-

vot.  

Tým, že naša škola podporila tento projekt, 

mali sme aj my – žiaci 8. a 9. ročníka - mož-

nosť dozvedieť sa viac o tomto postihnutí na 

prednáške, ktorú zorganizovala Únia nevidia-

cich a slabozrakých Slovenska na našej škole. 

Členovia Únie nám priblížili jej činnosť, po-

skytli nám ukážku predmetov, ktoré sú nevy-

hnutné pri každodenných činnostiach a práci 

s nevidiacimi. Ukázali nám, akými rôznymi 

štýlmi sa dá pohybovať pomocou bielej pa-

lice, aké rôzne lupy používajú slabozrakí 

ľudia pri čítaní, oboznámila nás s výcvikom 

vodiacich psov či celkovým životom nevi-

diacich ľudí. Už vieme, ako sa píše 

a používa Braillovo písmo, ako dokážu ne-

vidiaci určiť či zladiť farby svojho obleče-

nia, alebo ako si nalejú pohár až doplna bez 

toho, aby sa obarili vriacou vodou. 

Chceli by sme sa poďakovať všetkým tým, 

ktorí náš projekt na škole podporili. Môže-

me ich ubezpečiť, že aj vďaka ich pomoci 

sa život nevidiacich a slabozrakých podstat-

ne zlepší. S radosťou vám oznamujeme, že 

našej škole sa podarilo vyzbierať čiastku: 

70,49 eur.  

ĎAKUJEME! 

Rebecca Tichá  

a Nina Martinčičová, 9. A 
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AJ NEVIDIACI  

A SLABOZRAKÍ 

ĽUDIA MÔŽU 

VIESŤ 

PLNOHODNOTNÝ 

ŽIVOT. 



 

Skoro celú noc sme pozerali rozprávky. Pani 

učiteľka zhasla svetlo. Pomaly sme zaspali vo 

svojich spacákoch. 

Ráno sme boli prví v škole. Naša trieda 2. B 

spala ako prvá v škole od jej založenia, a to 

oslavovala naša škola minulý rok 50. výročie 

svojho vzniku. 

Terézia Besedičová, 2. B 

Na rozprávkovej noci bolo super!  

Boli sme vonku a hrali sme sa s loptou. Pani 

učiteľka nám objednala na večeru pizzu. Pri-

pravili sme si veci na spánok a potom sme po-

zerali rozprávky na interaktívnej tabuli. 

Sadli sme si na koberec a čítali si z knihy roz-

právky. Pred spaním sme si umyli zuby. Všetci 

sme stáli v rade k jednému umývadlu.  
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Do divadla sme vyrážali cez prvú 

hodinu. Išli sme autobusom do 

mesta a odtiaľ sme išli pešo až 

k divadlu. Chvíľu sme tam čakali. 

Keď sme vošli do divadla, odložili 

sme si bundy a čiapky, najedli sme 

sa a potom sme išli na predstavenie 

„Bajaja“.  

Bolo nás tam veľa detí. My sme 

sedeli až v poslednom rade, ale 

výhľad sme mali dobrý. Keď sa 

predstavenie  začalo, všetci 

stíchli. Chvíľku herci spievali 

o Bajajovi a potom sa to začalo.  

Príbeh bol o princovi, ktorý sa 

volal Bajaja. A ten princ mal 

v jednej noci zvláštny sen. Sní-

valo sa mu o koníkovi a o meči. 

Na druhý deň tieto veci dostal. 

Potom išiel na výpravu do iného 

kráľovstva.  

Koník a dobrá víla, o ktorej sa 

mu tiež snívalo, mu povedali, že 

má hrať nemého a keď bude 

potrebovať pomoc, má trikrát 

zaťukať na jaskyňu. Dostal šaty 

od koníka, aby sa mohol pre-

zliecť za chudobného. V tom 

kráľovstve však mali jeden 

problém. Pred rokmi kráľovstvo 

sužoval drak. A drak chcel ich 

jedinú princeznú a iba tak ich 

nechá na pokoj.  

Princa si v kráľovstve obľúbi-

li. Jedného dňa sa však drak 

vrátil a žiadal princeznú, a tak 

Bajaja kráľovnej poradil – kto 

zachráni princeznú, dostane 

jej ruku a polovicu kráľov-

stva. Prišli kniežatá z rôznych 

krajov a všetci chceli zachrá-

niť princeznú. No nikomu sa 

to nepodarilo. Bajaja vtedy 

prišiel za jeho koníkom a ten 

mu dal rytierske brnenie 

a meč.  

Bajaja draka porazil, zobral si 

princeznú za ženu a dostal 

polovicu kráľovstva. A tak sa 

tento príbeh končí...  

My sme potom opustili di-

vadlo a autobusom sa vrátili 

do školy. 

 

Adam Poruban, 5. B 

ROZPRÁVKOVÁ NOC V 2. B 

DIVADELNÉ  

PREDSTAVENIE... 



V roku 2004 vznikla v Litve informa-

tická súťaž Bebras - Informatický bo-

bor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšíri-

la do ďalších európskych krajín. Hlav-

ným cieľom súťaže je podporiť záu-

jem o informačné a komunikačné 

technológie (IKT) u všetkých žiakov. 

Súťaž chce iniciovať v deťoch využí-

vanie IKT, posmeliť ich v intenzívnej-

šom a kreatívnejšom používaní mo-

derných technológií pri učení sa. Sym-

bolom súťaže sa stal usilovný, inteli-

gentný a čulý bobor.  

V tomto školskom roku sa zo Sloven-

ska do súťaže zapojilo 55 017 súťažia-

cich z 899 škôl.  

Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 

spolu 59 žiakov - 23 žiakov 3.  a  4. 

ročníka v kategórii Bobrík, 33 žiakov 

5. až 7. ročníka v kategórii Benjamín a 

3 žiaci 9. ročníka v kategórii Kadet. 

Úspešnými riešiteľmi boli 14 žiaci, 

v kategórii Bobrík 11 a v kategórii Benja-

mín 3 žiaci.  

Najväčšiu radosť nám urobili 3 žiaci zo 

4. B - Patrik Bartoš, Alan Kubaský a 

Martin Schultz,        ktorí sa umiestnili 

v kategórii Bobrík na 1. mieste nielen 

v našej škole, ale aj na Slovensku spolu 

so 166 žiakmi iných škôl. Získali plný 

počet bodov. 

V rámci  našej školy sa v kategórii Bob-

rík  na 2. mieste umiestnili Kristián Ko-

bielsky z 3. A a Matej Repa zo 4. B a na 

3. mieste Samuel Gönczöl zo 4. A. 

V kategórii Benjamín bola na    1. mieste 

Tereza Okálová z 5. A, na 2. mieste 

Adam Poruban 5. B a na 3. mies-

te Alexandra Lipčáková z 5. A. Všetci 

súťažiaci sa zabavili a mohli si overiť 

svoje schopnosti aj v logike 

a kombinatorike.  

pani učiteľka Helena Straková 

INFORMATICKÁ SÚŤAŽ IBOBOR 

SYMBOLOM 

SÚŤAŽE SA 

STAL 

USILOVNÝ, 

INTELIGENTN

Ý A ČULÝ 

BOBOR. 
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Vyhrali sme súťaž ,,História 

po našom“.  V súťaži sme 

boli najlepší, a preto sme 

vyhrali výlet do rímskeho 

t á b o r a  G e r u l a t a 

v Rusovciach. Išli sme až 

tento školský rok, hoci súťaž 

bola v minulom školskom 

roku. Najprv sme si poveda-

li, čo si máme zobrať a kedy 

to bude. Čakali sme na auto-

bus na autobusovej zastávke. 

Keď autobus prišiel, išli sme až 

pod Nový most linkou číslo 37. 

Pod Novým mostom sme čakali 

na ďalší autobus. Išli sme ním 

do Rusoviec. Cestou nás chytil 

revízor. Keď sme vystúpili na 

dohodnutej zastávke, mali sme 

čas, a tak sme išli cez park 

v Rusovciach. Keď sme tam 

prišli, práve otvárali a pani vrát-

nička nás milo privítala. Pustili 

nám krátky, ale poučný príbeh 

o Gerulate. Po skončení filmu sa 

objavila naša pani sprievodkyňa. 

Doplnila informácie, ktoré vo 

filme neboli. Rozprávala nám 

o veciach vo vitrínkach a neskôr 

nám dala rozchod v budove. Po-

zreli sme si to, čo nám nepoveda-

la, a keď sme sa jej na niečo opý-

tali, vždy nám  ochotne odpove-

dala. Potom sme mali 

pauzu a mohli sme si po-

zrieť antické hry a zjesť 

desiatu. Po skončení pre-

stávky sme dostali debny 

s fľaštičkami a mali sme 

uhádnuť, čo v nich je. Bo-

lo to veľmi zaujíma-

vé, poučné a zábavné. Po-

tom sme si vyrábali čísla, 

ktoré boli vyryté na kame-

ňoch z modelovacej hliny a 

ešte nás navliekli  do rím-

skych odevov. Ďalej sme pre-

tekali s bojovými štítmi. Po-

tom sme sa rozlúčili a odišli. 

Odteraz máme veľa zážitkov 

a ponaučení.  

 

Eva Mečiarová  

a René Gašpar, 7. A 

GERULATA 
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Dňa 5. 12. 2013 sa v našej škole konala veľká 

udalosť. Za tých dlhých 50 rokov jej fungovania 

tu prvýkrát máme našu vlastnú pitnú fontánku. Po 

tom, ako sa na námestí objavila ďalšia fontánka, 

ktorá sa naplno využíva, sa pán starosta rozhodol, 

že do našej školy by sa tiež jedna taká hodila.  

Na tejto udalosti sme boli my, členovia prírodo-

vedného krúžku, požiadaní o krátke vodné vystú-

penie. Bolo nám to však povedané tri dni pred od-

halením. Vtedy nastal boj s časom. Napriek ne-

dostatku času sme to zvládli celkom slušne, no 

nie? Pravdaže by sme to neboli zvládli bez našej 

vedúcej, pani učiteľky V. Bendíkovej. Zistili sme, 

že vrecia na odpadky sa dajú použiť aj ako celkom 

slušné oblečenie. Pred začatím si prvostupniari 

a ich učitelia našli miesta, kde budú pozorne načú-

vať.  

Na začiatku nás všetkých privítala pani riaditeľka. 

Po nej prišli na rad malí prvostupniari a ich bás-

ničky. Klobúk dolu pred tými „štupľami“. Po nich 

bol rad na nás. Na začiatok sme predniesli krátky 

príhovor a konečne sme prezradili, o čom bude 

naše divadielko. Bolo o kolobehu vody. Po vystú-

pení sme povedali pár náučných vetičiek o vode. 

Vedeli ste, že medúzu tvorí viac ako 90% vody? 

Ja tiež nie. Ale už to viem. Aj sme sa zasmiali, 

keď dievča, čo hovorilo svoju vetu, zabudlo text 

a so smiechom sa otočilo chrbtom k pánovi staros-

tovi. Vyzeralo zaskočene, ako keby ju chcel 

pán starosta pohrýzť. Ale ona sa nedala 

a dokončila svoju vetu.  

Po našom vystúpení pán starosta poďakoval 

všetkým vystupujúcim. Keď žiaci dokončili 

odpočítavanie, strhla sa plachta z fontánky. Po-

tom si pán starosta, predseda školskej komisie, 

pani riaditeľka a pani, ktorá prišla 

z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), 

spoločne pripili z novoodhalenej fontánky. Na 

záver pán starosta ešte raz poďakoval BVS za 

našu fontánku a samozrejme vyučovanie po-

kračovalo ďalej.                                                 

Dominika Andelová, 8. A 

 

 

 

 

Kolobeh 

vody: 

ODHALENIE NAŠEJ PRVEJ PITNEJ FONTÁNKY V ŠKOLE 
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22. MAREC JE 

SVETOVÝ DEŇ VODY 



Rovnako ako minulý školský 

rok aj tento sa naša škola zapo-

jila do projektu „Záložka do 

knihy spája školy: Namaľuj mi 

svojho obľúbeného literárneho 

hrdinu“. Projekt už tradične 

organizovala Slovenská peda-

gogická knižnica v Bratislave 

v spolupráci s Národným pe-

d a g o g i c k ý m  m ú z e o m 

a knižnicou J. A. Komenského 

v Prahe. Cieľom tohto česko-

slovenského projektu je nad-

viazanie kontaktov medzi čes-

kými a slovenskými základný-

mi školami a podpora čítania 

prostredníctvom výmeny zálo-

žiek do kníh. Zároveň aj vzbu-

denie záujmu detí o návštevu 

knižníc a ponorenie sa do sve-

ta fantázie. Žiaci mohli ľubo-

voľnou technikou na zálož-

kách stvárniť svojho obľúbe-

ného literárneho hrdinu. 

Do projektu sa zapojili žiaci 

prvého i druhého stupňa našej 

školy. Najčastejšie využívali 

farbičky, fixky, voskovky, aby 

tak stvárnili najobľúbenejšie 

postavičky z rozprávok, rôz-

nych príbehov, bájok či romá-

nov. Takto vyhotovené zálož-

ky potom putovali do našej 

partnerskej školy, ktorou bola 

tento rok Základná škola 

Loštice z okresu Šumperk 

v Českej republike.  

 

Žiaci z českej základnej školy 

nám však nezostali nič dlžní. 

Aj oni nám poslali krásne zá-

ložky do kníh vyhotovené 

rôznymi technikami, stvárňu-

júce rozličných literárnych 

hrdinov. K záložkám nám 

priložili vlastnoručne napísa-

ný list aj s kresbami ich ško-

ly. Za toto milé gesto im sr-

dečne ďakujeme. 

Verím, že táto výmena zálo-

žiek podporila v deťoch roz-

voj kreativity a fantázie, pre-

hĺbila ich vzťah k čítaniu 

a v mnohých prípadoch ich 

podnietila aj k návšteve škol-

skej alebo mestskej knižnice. 

pani učiteľka 

Monika Zámečníková 

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY 

„NAMAĽUJ MI  

SVOJHO 

OBĽÚBENÉHO 

LITERÁRNEHO 

HRDINU.“ 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

KOMENSKÉHO 17 

789 83  LOŠTICE 

OKRES ŠUMPERK 

 

WWW.ZSLOSTICE.EU 
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V tomto školskom roku sme 

adventné obdobie prežili ináč 

ako doposiaľ. Ozvláštnili sme 

ho novinkou. Rozhodli sme sa, 

že ho prežijeme viac duchov-

nejšie a nebudeme sa sústrediť 

len na  zháňanie  a prípravu dar-

čekov, vianočných ozdôb, na-

cvičovanie kolied a podobne. 

Že  sa budeme snažiť prísť na 

podstatu Vianoc. 

Každé ráno  kto chcel, si musel 

privstať  (duchovný rast – for-

ma pestovania pevnej vôle) 

a prísť do našej novej knižnice.  

Zhromažďovali sme sa v čase 

od 7,40 – 7,45  za zvuku pokoj-

nej hudby a zapálených sviec na 

adventom venci. Keď už boli 

dvere zatvorené, bolo všetkým 

jasné, že už nemá vyrušovať 

(vstupovať do knižnice) a môže 

to skúsiť znova zajtra, len musí 

prísť o trošku skôr.  Žiaci veľmi 

radi chodili, pretože sa prenášali  

myšlienkami do iných prostredí, 

časov a vžívali sa do postáv cez 

rôzne príbehy. Boli to príbehy  

vianočné, historické, alebo 

z bežného života. Príbehy stále 

čítala pani učiteľka.  

V úvode každého stretnutia 

všetkých prítomných  privítala, 

zopakovali si myšlienku 

z predošlého dňa a začali čítať 

nový príbeh. Po  prečítaní prí-

behu im p. uč. pomohla  

a nasmerovala ich k meditácii  

a zamyslení sa nad myšlienkami 

jednotlivých príbehov. Tieto 

myšlienky  nás mali posúvať 

dopredu, aspoň na chvíľu sa 

zastaviť, zamyslieť sa nad naši-

mi skutkami, vzťahmi, či 

nezodpovedanými otázkami. 

Snažili sme sa cez príbehy 

povzbudzovať sa ku konaniu 

dobra, byť lepšími a dávali 

nám nádej, že s vierou, lás-

kou a pokojom budú nasle-

dujúce dni lepšie a krajšie. 

Verím tomu, že táto akcia 

má len pozitívne ohlasy a že 

nám fakt pomohla prežiť ad-

vent pokojnejšie a Vianoce 

boli omnoho krajšie, pretože 

sme si pre novonarodeného 

Ježiška pripravili  do veľkej 

škatule veľa menších darče-

kov. Napr.: skoršie vstáva-

nie, pestovanie pevnej vôle, 

snaha byť lepším, vylepšené 

a udobrené vzťahy a iné ešte 

osobnejšie. 

Dúfam, že budúci rok si to 

znovu zopakujeme. 

pani učiteľka  

Monika Mikolášiková 

ADVENTNÉ RANNÉ ZAMYSLENIA 

„S VIEROU, 

LÁSKOU A 

POKOJOM BUDÚ 

NASLEDUJÚCE 

DNI LEPŠIE A 

KRAJŠIE.“ 
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V stredu, 23.10.2013, pár dní pred dvomi 

významnými sviatkami – Všetkých Svä-

tých a Pamiatke zosnulých, sa na ZŠ s MŠ 

Hargašova 

uskutočnili tvo-

rivé dielne 

STRAŠITEK-

VICE. Ako už 

názov napove-

dá, vyrezávali a 

zdobili sa tekvi-

ce a tekvičky. 

Školský klub 

detí dielne pripravil pre deti, ktorí ho na-

vštevujú a 

ich rodičov, 

starých rodi-

čov či mlad-

ších súro-

dencov, ktorí svoju šikovnosť ukázali pri 

tekvicových omaľovánkach a ozdobných 

štipčekoch. Vestibul našej základnej školy 

bol tematicky vyzdobený a odvšadiaľ na 

nás dýchala trošku strašidelná atmosféra. 

Účasť bola viac ako hojná a my všetci sa 

už tešíme na budúcoročné strašidelné tvo-

renie.                             Lenka Banášová 

 

18. decembra vo vestibule na-

šej školy poschádzali deti a ich 

rodičia, aby si v predvianoč-

nom zhone aspoň na chvíľku 

oddýchli a možno stretli kama-

rátov či susedov a poklebetili si s 

nimi pri dobrom pečive s kávič-

kou, čajíkom alebo s detským 

punčom. Privítali ich naša pani 

riaditeľka, pán starosta 

a deti ich zas potešili 

krátkym vianočným 

programom. Na tvori-

vých dielňach vládla 

dobrá nálada a nádher-

ná vianočná atmosféra, 

Ako sa už pomaly stáva tra-

díciou, každoročne pred via-

nočnými sviatkami sa v 

školskom klube detí stretá-

vajú všetci, ktorí radi tvoria, 

aby ukázali, ako im to ide s 

ikebanami, zdobením me-

dovníkov a vyrábaním deko-

račných ozdôbok. A tak sa 

ktorú dotvárali plamene ad-

ventných sviečok a prskavky. 

Všetci, čo sa podieľali na prí-

prave dielní, sú vďační za po-

moc obetavých mamičiek, kto-

ré sa s ostatnými podelili o vý-

borné koláčiky a verím, že 

všetci, čo sa ich zúčastnili a 

domov si odniesli nejaký krás-

ny výrobok, prídu o rok zas. 

Lenka Banášová 

STRAŠITEKVICE 

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE 
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Občianske združenie Aliancia mladých umelcov a autorov metodicky zastrešené organizáciou  The 

Alliance for Young Artists & Writers, New York, USA zahájilo v roku 2013 prvý ročník online sú-

ťaže „AMUA AWARDS 2013“ v rôznych kategóriách umenia a literatúry pre deti a mládež do 18 

rokov. Z množstva talentovaných detí, ktoré sa do súťaže zapojili, žiačka 5. A triedy našej školy, 

Branislava Vranić, získala krásne 1. miesto v kategórii Poézia za svoju báseň s názvom „Pes a 

ples“. K tomuto veľkému úspechu jej srdečne gratulujeme!  

NAŠI MALÍ SPISOVATELIA... 

 

Pes a ples 

Branislava Vranić 
 
Bol raz jeden les, 

v ktorom bol veľký ples. 

Každý tam tancoval v pároch: 

 

medveď s líškou, 

vtáčik s myškou, 

labuť s kačkou, 

vlk s mačkou, 

somár s rakom, 

pavúk s vtákom, 

a lev predvádzal 

svoj spev. 

 

A zmestí sa tam aj pes? 

Áno, toto je veľký les! 

 

Ale ten pes, 

dostal stres! 

 

No lev sa usmial: 

Pôjdem tancovať s tebou starý 

pes, 

aj ak je to môj les! 

Uch, uch to je des, 

s tebou nebudem tancovať ani 

dnes! 

 

Pes začal tancovať, 

a lev, to bol veľký des, 

tancoval ples: 

Bum! Bác! Tres! 

 

Psovi tlieskali, 

po levovi paradajky hádzali! 

 

A tak sa dnes, 

skončil ten ples!  

STRANA 14 POD LAVICOU 

Pani Zima nám tento rok akosi zaspala...   

Prečítajte si, ako sa ju žiaci ôsmeho ročníka snažia prebudiť 

a aké myšlienky im napadli v súvislosti s témou: 

„Zimná krajina“ 

Dolina sa stráca pod plachtou snehu 

Vločky ma hladia po tvári, mám husiu 

kožu 

Rieka zamrznutá je pod vrstvou ľadu 

Začína obdobie zimy a chladu 

Dominika Andelová, 8. A 

Sneh padá, kolesá 

zastavuje, 

idem na „biku“ 

a padám dole. 

Zimný vietor mocne 

fúka, 

umrzla mi ľavá ruka. 

Andrej Onduško, 8. A 

Anjel môj zimného večera pri mne 
stoj 

Nech sniežik na moje ramená padá 

Šmýkam sa na ľade práskajúcom  

ochráň ma keď si mojím anjelom. 

Ďakujem že si pri mne stál 

a zlého si sa nebál. 

Scarlett Jánošová, 8. A 

Zima sa prebúdza spod 

lístia. 

Padá sneh, padá krása 

biela ako anjel. 

Vietor pofukuje, v ňom 

cestuje sneh. 

Tá zimná krása prebúdza 

sa hneď. 

Michaela Valentová, 8. A  

Rieky, moria, oceány  
zamrazujú rýchlo. 

Slnko a pučenie kvetov ná-
hle stíchlo. 

Stromy sa skrývajú pod 
plachtou bielou. 

Deti sa ohadzujú prvým 
snehom. 

Simona Kubovičová, 8. A 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_for_Young_Artists_%26_Writers
http://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_for_Young_Artists_%26_Writers


Kedysi dávno, keď ešte Prešporok nebol Bratislavou, sa jednej veľmi chudobnej rodine narodili trojčatá - Ma-
tej, Erik a najmladšia Veronika. Aj napriek chudobe sa o deti starali najviac, ako dokázali. Otec so synom 
Matejom chodil každý deň pracovať na pole až do zodratia, aby mohli mať aspoň chlieb a vodu vypiť. 

U susedov už dlhé roky rástla hruška. No túto jar, len čo vyrástol prvý lístoček, ku stromu priletel veľký holub 
so zlatým zobáčikom. Všetci naokolo sa divili. A čo sa stalo na jeseň? Na tej hruške začali rásť veľké červe-
né jablká so zlatými stopkami. Aby rodina mohla za deň aspoň jedno jablko zjesť, matka, Erik a Veronika 
chodili pomáhať oberať jablká. Z každých desiatich im jedno patrilo.  

Raz chlapci (Erik a Matej) ochoreli. Matka s nimi zostala doma a otec od rána do večera obrábal pôdu. Vero-
nika jablká musela ísť oberať sama. Už ich mala nazbieraných trinásť. Vtom ju mama zavolala domov. Su-
seda jej dovolila, aby si všetky nechala, no Veronika odmietla a zobrala si len jedno najväčšie - sýtočervené. 
Pozdravila a rýchlo odišla. Jej bratia mali neznámu a nepríjemnú chorobu. Matej bol ešte v horšom stave 
ako jeho brat Erik, bol veľmi zoslabnutý a vyhladnutý. Veronika mu podala jablko. Malým vreckovým noží-
kom ho Matej z posledných síl rozkrájal na päť kúskov. Jeden podal matke, druhý otcovi, tretí Veronike, štvr-
tý Erikovi a posledný zjedol. Matka, otec a Veronika už boli nasýtení a Erikovi k uzdraveniu pravdepodobne 
chýbala len energia z úžasného jablka. No Matej nie a nie sa uzdraviť. 

Keď sa Veronika nasledujúci deň vrátila domov s dvoma jablkami, Matej sa mal lepšie. Aj otcovi  sa na poli 
zadarilo a za zarobené peniaze sa mu podarilo kúpiť skoro peceň chleba a džbán mlieka. Matej obe jablká 
so zlatými stopkami vreckovým nožíkom rozkrájal na  päť kúskov. Každému členovi rodiny sa ušli dva kúsky.   

Ďalší deň sa Veronike podarilo doniesť až tri jablká. Matka s otcom záhadne neboli hladní a tak si súrodenci 
jablká rozdelili a každý dostal jedno. Hneď, ako Matej dojedol, vyzdravel. Úplne!!! Celá rodina šťastne vy-
behla až na nádvorie hradu prešporského kráľa. Čírou náhodou tadiaľ šiel aj samotný kráľ. Keď uvidel túto 
neobyčajne obyčajnú chudobnú rodinu, spýtal sa, čo ich tak teší. A rozpovedali mu celý príbeh. Kráľ len po-
krútil hlavou a povedal: „Zaujímavé! Nemohli by ste vašej susede odkázať, že ju ja, samotný kráľ, pozývam 
k môjmu kráľovskému hradu? Mám už dlho pravdepodobne nevyliečiteľnú chorobu. Stále ma príšerne bolí 
hlava a ľavá ruka.“ Rodina sa vrátila domov a príhodu s kráľom rozpovedali susede. 

Nasledujúci deň sa suseda aj s touto rodinou vybrala za kráľom. Suseda v čo najkrajšom oblečení doniesla 
kráľovi tri najväčšie jablká. Hneď jedno ochutnal. Zdvorilo sa poďakoval a venoval jej  tri zlaté dukáty. Suse-
da už odchádzala, no kráľ za ňou zakričal: „Príďte aj zajtra a prineste mi ďalšie tri jablká a priveďte suse-
dov!“ 

Tak sa teda ešte ráno zavčasu spolu s chudobnou rodinou vybrali ku kráľovi. Kráľ si veľmi pochvaľoval, vraj 
jedno jablko zabráni bolesti ruky. „Aj to druhé jablko si dnes dám. Ba aj tretie, tak ma hlava bolí! A príďte 
spolu aj zajtra!“ povedal kráľ. 

Tak aj na tretí deň sa poobede rodinka a susedka vybrali spolu ku kráľovi. Ten ich už plný šťastia čakal na 
nádvoríi. Keď prišli, začal susedku chváliť: „Jaj, aké úžasné sú tie vaše jablká! Ako by som sa Vám mohol 
odvďačiť? Stráže, doneste sem tú najväčšiu truhlicu!“ A tak sa aj stalo. Kráľ celú truhlicu so zlatými dukátmi 
venoval susede. Tá však povedala: „Nezaslúžim si to, o hrušku sa starali oni,“ a truhlicu podala Veronike. 
Bola jej však priťažká, tak ju podala susede. Všetci sa hlasno rozosmiali. Kráľ s rodinkou a susedou nasadol 
do svojho vláčika, ktorým sa zvyčajne vozil po svojom kráľovstve, a odviezli sa k tým skromným príbytkom. 
No teraz tam stáli dva krásne meštianske domy. Osudy týchto ľudí boli navždy zmenené. 

A viete čo? Ten kráľov vláčik sa ešte doteraz vozí po Bratislave. Spoznáte ho pod názvom „Vláčik Prešporá-
čik“.  

Nik nevie, či to bolo presne takto. To však nič nemení na tom, že na každého sa raz šťastie usmeje.  

Terezka Okálová, 5. A 

HOLUB SO ZLATÝM ZOBÁČIKOM 
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O tom, že máme šikovných žiakov, ktorí sa radi zapájajú do rôznych literárnych súťaží, svedčí na-

príklad aj táto povesť od Terezky Okálovej, ktorou sa zapojila do súťaže „Povesti zo súčasnej Bra-

tislavy“ organizovanej študijným centrom Basic. Ponorme sa teda spolu do čias nedávno minu-

lých... 



Obrázok nakreslila: Kristína Valentová, 9. A 
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