
Rok 2015 bol výnimočný. 28. ok-

tóbra sme si v ňom pripomenuli 

200 rokov od narodenia Ľudovíta 

Štúra. 

Ľudovít Štúr bol mimoriadnou 

osobnosťou našich dejín. Politik, 

novinár, redaktor, národný buditeľ, 

jazykovedec, spisovateľ, pedagóg. 

V jednej osobe sa snúbilo toľko 

talentu. Bol vedúcou osobnosťou 

celej generácie Slovákov, ktorej dal 

svoje meno - štúrovská.  

S jeho menom je spojená kodifiká-

cia spisovnej slovenčiny (1843), 

bol zakladateľom a vedúcim redak-

torom Slovenských národných no-

vín s literárnou prílohou Orol tat-

r a n s k ý 

(1845 - 

1848). Spolu 

s J. M. Hur-

banom a M. 

M. Hodţom zaloţili Slovenskú ná-

rodnú radu (1848) - prvý politický 

orgán Slovákov. 

V mnohých svojich myšlienkach a 

činoch bol priekopníkom. Mal rád 

slovenský ľud, bojoval za jeho ná-

rodné a politické práva, za to, aby 

sa v školách pouţívala slovenčina, 

nie maďarčina, aby si ľudia boli 

navzájom rovní. 

Slovenskému kultúrnemu a politic-

kému ţivotu venoval celý svoj ţi-

vot. Na pamätnom výlete na Devín 

prijal slovanské meno Velislav. A 

podľa neho sa správal aţ do po-

sledného dňa.  

My dnes na Štúra spomíname kaţ-

dý deň - práve on je totiţ tvorcom 

nášho súčasného slovenského spi-

sovného jazyka. Aby sme si však 

jeho osobu uctili ešte viac, urobili 

sme si so ţiakmi 8. a 9. ročníka 

tieţ jeden pamätný výstup - na 

Bratislavský hrad. Viac sa o ňom 

dočítate na nasledujúcej strane. 

pani učiteľka 

Monika Zámečníková 

ROK 2015 - ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 

ZŠ S MŠ HARGAŠOVA, ZÁHORSKÁ BYSTRICA 

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 ROČNÍK 3, ČÍSLO 1 

POD LAVICOU 

OBSAH: 

 Rok 2015 - Rok Ľudovíta Štúra 

 Exkurzia na Bratislavskom 

hrade 

 Výstava jesenných plodov 

 Týždeň zdravej výživy 

 Zdravé jedlo trochu inak 

 Svetový deň mlieka 

 Strašitekvice 

 iBobor 

 Biela pastelka 

 Európsky deň jazykov 

 Keby som bol spisovateľom... 

 Adventné zamyslenia 

 Vianočné tvorivé dielne 

... 

 

Slovo na úvod... 

Sme na konci! Na konci I. pol-

roka nového školského roka a 

na začiatku vydania prvého 

čísla nášho časopisu  v tomto 

roku.  

Čas ubehol rýchlo a my sme 

toho za tých pár mesiacov v 

škole stihli preţiť naozaj veľa. 

Učili sme sa, plánovali, organi-

zovali, oslavovali, tešili sa z 

úspechov, trápili nad knihami, 

projektami, prípravami... Len 

aby sme ten prvý polrok zavŕ-

šili dôstojne, s úctou a spokoj-

nosťou nad dobre vykonanou 

prácou. 

Verím, ţe vám vaše polročné 

hodnotenie prinesie nielen spo-

kojnosť, ale aj radosť z vašich 

výkonov. Dúfam, ţe k tej ra-

dosti prispeje aj náš časopis, 

ktorého aktérmi ste najmä vy - 

naši ţiaci, bez ktorých by tá 

naša učiteľská práca nemala 

zmysel. Ţelám vám preto prí-

jemné čítanie! 

pani učiteľka 

Monika Zámečníková 



V jedno novembrové ráno sme 

sa spolu so spoluţiakmi z ôs-

meho ročníka vybrali na Brati-

slavský hrad. Konala sa tam 

totiţ výstava venovaná 200. 

výročiu narodenia Ľudovíta 

Štúra. 

Počas celej exkurzie nás spre-

vádzali pani učiteľka Zámeč-

níková a pani učiteľka Miko-

lášiková. Po vstupe do hradu 

nám pridelili aj sprievodcu, 

ktorý nám všetko ukázal, vy-

svetlil a ochotne odpovedal 

na naše otázky. 

Počas výstavy sme sa dozve-

deli o Štúrovom ţivote, o je-

ho ţivotných láskach, a do-

konca aj o jeho smrti. Po vý-

klade sme od sprievodcu do-

stali praktické aktivity, ktoré 

sme museli splniť. Všetky sú-

viseli s informáciami z výsta-

vy.  

Odpovedali sme na rôzne kví-

zové otázky, hľadali mestá, v 

ktorých Štúr študoval, v rám-

ci ďalšej praktickej aktivity 

sme prekladali báseň do štú-

rovčiny či dotvárali báseň 

podľa vlastnej fantázie. Vy-

tvorili sme päť druţstiev a 

súťaţili medzi sebou. 

Nakoniec sme si tieţ urobili 

prehliadku jednej zo štyroch 

veţí, ktorými sa Bratislavský 

hrad pýši. Videli sme z nej 

celú Bratislavu. Bol to nád-

herný a jedinečný pohľad na 

mesto. Tento výlet sme si 

uţili a uţ sa nevieme dočkať 

ďalších. 

Eva Mečiarová 

a Tomáš Klas, 9. A 

EXKURZIA NA BRATISLAVSKOM HRADE 

„NIE JE ŠŤASTIE NAD 

DRUHÝMI SA VYPÍNAŤ A 

DRUHÝCH UTLÁČAŤ,  

ALE ŠŤASTIE S DRUHÝMI 

ŢIŤ, ROVNE 

VZDELANÝMI, ROVNE 

ŠŤASTNÝMI, ROVNE 

SPOKOJNÝMI.“  

 

ĽUDOVÍT ŠTÚR 

STRANA 2 POD LAVICOU 

 



Jeseň, pani bohatá... Uţ tradične sme jej vzdali hold výstavou jesenných plodov, ktorých je v tomto 

období naozaj neúrekom. Svojimi vlastnoručne vytvorenými výrobkami z rôznych plodov jesene 

(gaštany, šípky, tekvice, orechy) sa do nej zapojili ţiaci celej školy. V tomto prípade sa naozaj fantá-

zii medze nekládli, takţe v priebehu jedného týţdňa sme mali v oboch pavilónoch moţnosť pokochať 

sa pohľadom na rôzne kreatívne výrobky, ohodnotiť a odmeniť tie najlepšie. Veď posúďte sami. 

VÝSTAVA JESENNÝCH PLODOV 
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V októbri sa v našej škole konal týţdeň zdravej 

výţivy. Pani učiteľka nám dala za domácu úlohu 

priniesť v náš súťaţný deň niečo zdravé na jede-

nie. Všetky deti niečo priniesli. Koho by predsa 

nepotešila takáto domáca úloha?! 

Pri vstupe do budovy sme pripravili lavice na 

poukladanie všetkých zdravých jedál. Mohli 

sme na nej vidieť šťavnaté jabĺčka z domácich 

fariem, sladučké banány, guľaté pomaranče, 

mandarínky, ktoré nás lákali svojimi pestrými 

farbami a príjemnou vôňou. Medzi nimi boli 

aj dobroty z ríše zeleniny, ako sú červené voňa-

vé paradajky, niekde špicatá, niekde guľatá 

oranţová mrkva, kučeravý šalát a farebné papri-

ky. 

Spolu s pani učiteľkou sme sa rozprávali 

o vitamínoch, ktoré sa nachádzajú v ovocí 

a zelenine, ale aj o tom, ako sa treba správne 

stravovať. Keď chceme ţiť zdravo, mali by 

sme jesť viac ovocia a zeleniny. 

Pýtate sa, ako dlho sme museli týmto zdravým 

dobrotám odolávať? Aţ dovtedy, kým nám pa-

ni učiteľka nedala povel: ,,Milé deti, uţ sme si 

o zdravej výţive povedali takmer všetko. Teraz  

môţete tieto dobroty konečne ochutnať.“ 

A tak sme sa celá trieda vrhli na naše vitamíno-

vé lavice a dobre si pomaškrtili. Určite z nich 

budeme všetci zdraví :)! 

Za body, ktoré sme počas týţdňa zdravej výţi-

vy získali, sme dostali ako bonus celá trieda 

vstup na rozprávkové predstavenie v kine. 

Martin Semeš, 5. A 

TÝŢDEŇ ZDRAVEJ VÝŢIVY 

STRANA 4 POD LAVICOU 

Otvorenie trhov so zdravým jedlom. 

Trieda 7. A prezentuje svoj stánok 
Trhy so zdravým jedlom 



Keď sa povie týţdeň zdravej 

výţivy v našej škole, kaţdý  si 

hneď predstaví úţasné trhy so 

zdravým jedlom, vykrikujú-

cich predávajúcich a ústa plné 

dobrôt. Takto si uţ niekoľko 

rokov pripomíname Svetový 

deň výživy, ktorý je 16. októb-

ra.  

Posledné dva ročníky sme ok-

rem chuťových pohárikov za-

pojili aj oči a uši. Veď krátke 

videá s aktuálnymi témami 

o zdravej výţive dali zabrať 

nielen tvorcom, ale aj porote.  

Vtip, technické prevedenie 

a hlavne stvárnenie zadanej 

témy boli kritériá, ktoré rozhod-

li o najlepšom krátkom videu. 

Jeho tvorcami boli šikovní pia-

taci Jerguš Rybianský, Kristián 

Kobielsky a Martin Baláţ.  

Konkurencia však bola silná 

a kvalitných videí bolo viac. 

Preto sme sa rozhodli zapojiť 

do celoslovenského projektu 

HOVORME O JEDLE. Do sú-

ťaţe sme poslali videá štyroch 

tried, ktoré boli spracované do 

prezentačnej formy.  

Snaha našich ţiakov bola odme-

nená ziskom strieborného pás-

ma v súťaţno-vzdelávacej akti-

vite HOVORME O JEDLE.  

Z tohto ocenenia sa tešíme 

a ďakujeme všetkým ţiakom, 

ktorí sa zapojili do aktivít Týž-

dňa zdravej výživy.  

Myslím, ţe práve tieto aktivity 

vedia odhaliť skryté talenty 

našich ţiakov, umoţňujú spo-

znať sa so ţiakmi z iných tried 

a vytvoriť priateľskú atmosféru 

na našej škole.  

pani učiteľka 

Viera Bendíková 

 

 

Prezentačnú formu videí si 

môţete pozrieť na nasledujú-

cej strane. 

ZDRAVÉ JEDLO TROCHU INAK 
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HOVORME O JEDLE - PREZENTAČNÁ FORMA VIDEÍ 

STRANA 6 POD LAVICOU 



Mliečny deň sa na našej škole 

organizuje uţ takmer tradične. 

Koná sa pri príleţitosti Svetové-

ho dňa mlieka, ktorý sme si ten-

to rok pripomenuli 30. septem-

bra. Je to jedna z viacerých akcií 

našej školy.  

Počas malých prestávok ţiaci 

vymieňajú mliečne produkty za 

ţetóny, ktoré im dajú mliečni 

asistenti. Za tieto ţetóny si ne-

skôr môţu vybrať nejaký mlieč-

ny produkt. 

Cez veľkú prestávku sa potom 

celý druhý stupeň zíde na chod-

be. Tu pani učiteľka Bendíková 

uvedie a otvorí mliečny trh. 

Po tomto otvorení sa ţiaci začnú 

hrnúť k stolom a opäť vymieňa-

jú ţetóny za vybrané mliečne 

produkty. Túto moţnosť majú 

ţiaci počas celej veľkej prestáv-

ky.  

Počas nasledujúcej prestávky sa 

koná mliečna „burza“. Ţiaci, 

ktorí doniesli viac ako len jeden 

produkt do mliečneho trhu, do-

stali aj druhý ţetón, ktorý mô-

ţu znova pouţiť a vybrať si 

niečo z burzy. 

Je to zábavná akcia a určite sa 

z nej aj tento rok všetci tešili. 

 

Nina Liďáková 

a Kristína Kližanová, 7. A 

MLIEČNY DEŇ 

NÁŠ MLIEČNY TRH 

Dňa 30. 9. sme mali na hornom poschodí I. pavilónu zaplnené stoly mliečnymi výrobkami. Boli tam 

všelijaké výrobky. Napríklad korbáčiky, mlieko, parenice a rôzne iné. 

Keď sme doniesli výrobky a dali ich pani učiteľke, dostali sme ţetón, buď oranţový, modrý alebo 

fialový. Za tieto ţetóny sme si potom mohli kúpiť nejaký mliečny výrobok. 

Viliam Mušitz, 3. B 

STRANA 7 ROČNÍK 3, ČÍSLO 1 



Ako to uţ v jeseni býva, okrem rôznych druhov ovocia a zeleniny pomaly dozrie-

vajú aj plody tekvíc. Preto si aj tento rok Školský klub detí pre svojich ţiakov pri-

pravil tvorivú akciu s názvom Strašitekvice.  

V jedno jesenné popoludnie sa v priestoroch školy stretli učitelia, rodičia a ţiaci, aby spoločnými 

silami v rámci tvorivých dielní vyrezali a vyzdobili tú najkrajšiu, najstrašidelnejšiu a najzábavnejšiu 

„strašitekvicu“.  

Dňa 5. októbra sa v našej školskej telocvični konal pre ţiakov I. stupňa výchovný koncert s názvom 

Aj zvieratá sú živé bytosti.  

Páčili sa mi hudobníci, ktorí nám spievali, ale nás aj zabávali rôznymi otázkami. Rozprávali nám o 

zvieratkách, o ich potrebách a o ich starostlivosti.  

Na tento koncert mám veľmi pekné spomienky.                                              Maťka Matyášová, 3. B 

               STRAŠITEKVICE 

AJ ZVIERATÚ SÚ ŢIVÉ BYTOSTI 

STRANA 8 POD LAVICOU 

„NIČ NEČINÍ ČLOVEKA ĽUDSKEJŠÍM 

AKO LÁSKA K ZVIERATÁM.“ 

 

HENRY FIELDING 



Uţ po štvrtý raz sa ţiaci našej 

školy zapojili do celosloven-

skej on-line informatickej  súťaţe   i-Bobor. Pre-

verili si svoje schopnosti logického myslenia 

a kombinatoriky.  

Mnohí si to chceli len vyskúšať, no veľa ţiakov 

sa súťaţe zúčastňuje kaţdý rok. V tomto roku si 

z celého Slovenska zasúťaţilo spolu 66 843 ţia-

kov z 982 škôl. Z našej školy to bolo 97 ţiakov, 

z toho 33 ţiakov 3. a  4. ročníka v kategórii Bob-

rík, 46 ţiakov 5., 6. a 7. ročníka v kategórii Ben-

jamín a 18 ţiakov 8. a 9. ročníka v kategórii Ka-

det. Úspešných riešiteľov bolo spolu 20. 

V kategórii Bobrík boli najúspešnejší:  1. mies-

to Amália Repová z 3. B, 2. miesto Tomáš Ko-

váč zo 4. A a Martin Straka z  3. A, 3. miesto 

Michal Ďuriančík zo 4. B. 

V kategórii Benjamín boli najúspešnejší: 1. 

miesto Alan Kubaský zo 6. B, 2. miesto Paulí-

na Maderová zo 7. A  a 3. miesto Ondrej Apa-

lovič a Patrik Bartoš zo 6. B. 

Víťazom i ostatným úspešným riešiteľom bla-

hoţeláme a všetkým súťaţiacim ďakujeme za 

reprezentáciu našej školy. 

pani učiteľka 

Helena Straková 

čas hlavných zbierkových dní, aj 

vďaka našej škole.  

Kaţdý, kto tento rok prispel as-

poň malou čiastkou, môţe mať 

dobrý pocit z toho, ţe pomohol 

nevidiacemu alebo slabozrakému 

človeku k lepšiemu ţivotu. Biela 

pastelka pomáha nevidiacim na-

príklad kurzami s počítačmi, kto-

ré sú vybavené hlasovým výstu-

Ako kaţdý rok tak aj tento sa u 

nás v škole organizovala zbierka 

pre projekt Biela pastelka. Cie-

ľom Bielej pastelky je získať čo 

najväčšiu sumu peňazí. Výnos  z 

nej je pouţitý na poskytovanie 

s o c i á l n e h o  p o r a d e n s t v a 

a rehabilitácie, ktoré pomáhajú 

nevidiacim a slabozrakým začle-

niť sa do beţného ţivota.  

Biela pastelka má 4 183 členov a 

svoje sluţby, poradenstvo a akti-

vity poskytuje nevidiacim ľu-

ďom bezplatne. Tento rok sa jej 

podarilo získať 102 200,68 €, čo 

je historicky najvyšší výnos po-

pom alebo zväčšovacím sof-

tvérom, učia nevidiacich čítať 

a písať Braillovo písmo, po-

skytujú kurzy priestorovej 

orientácie a pohybu s bielou 

palicou.  

Ak ste tento rok neprispeli, 

môţete sa zapojiť ten budúci a 

za príspevok dostanete malý 

darček v podobe záloţky do 

knihy alebo spinky v tvare bie-

lej pastelky. Nevidiaci a slabo-

zrakí ľudia vám budú určite 

vďační. 

Luna Ďurkovičová, 9. A 

SÚŤAŢ I-BOBOR 
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Koncom septembra sme mali moţnosť zúčastniť 

sa na Európskom dni jazykov v našej škole. Na-

šou úlohou bolo pripraviť si náučné prezentácie o 

vopred určenom štáte, nacvičiť si nejaký tanec či 

predviesť šport typický pre danú krajinu.  

V úvode sme sa dozvedeli niečo o tomto výz-

namnom dni, privítala nás hymna Európy (Óda 

na radosť) a slávnostný príhovor pani učiteľky 

Mikolášikovej. 

Všetky triedy sa naozaj snaţili a bola vidieť ich 

vzájomná spolupráca. Viacerí ţiaci si nachystali 

aj kreatívne kostýmy.  

Pripravené boli aj súťaţe, kvíz, karaoke pre ţia-

kov aj učiteľov a diskotéka.   

Tento deň nám priniesol veľa radosti a nových 

zaujímavostí. Tešíme sa na ďalšie takéto príjem-

né záţitky.                            

   Lucie Balgová, 8. A 

Európsky deň jazykov  

očami jednej z vás... 

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 

STRANA 10 POD LAVICOU 

Tento deň, ktorý sme si pripomenuli v septembri, nám napovedá, ţe by sme mali byť tolerantní k 

ľuďom, ktorí k nám prichádzajú z iných miest a krajín. Preto sme sa rozhodli osláviť ho po svojom 

- prostredníctvom cudzích jazykov, hudby, športu a interakcie.  

V priestoroch telocvične sa nám predstavilo sedem európskych krajín (sedem tried II. stupňa) so 

svojimi prezentáciami, interaktívnymi športovými ukáţkami a hudobno-tanečnými číslami. A tak 

nás Bulharsko, Rakúsko, Švédsko, Portugalsko, Chorvátsko, Fínsko a Rumunsko naučili základné 

frázy z ich jazyka, predstavili tradičné pochúťky a previedli svojimi kultúrnymi skvostami.  

pani učiteľka Monika Zámečníková 



Medzinárodný deň školských 

knižníc sme oslávili otvorením 

projektu Keby som bol spisova-

teľom..., pri ktorom  ţiaci ŠKD 

v troch veľkých skupinách po-

mocou vlastnej fantázie 

a tvorivosti dokončovali tri roz-

čítané rozprávkové príbehy...  

Ţiaci si mohli zvoliť ľubovoľnú 

formu dokončenia, ktorá je im 

najviac blízka – komiks, ilustrá-

cia, dramatizácia príbehu či vy-

tvorenie vlastnej kniţky.  

Malí nadšenci spisovateľského 

umenia boli naozaj kreatívni. 

Svoje práce prezentovali pred 

ostatnými spoluţiakmi a najlep-

šie z nich boli kniţne odmene-

né.   

Finančným podporovateľom 

tohto projektu bol Magistrát 

hlavného mesta SR Bratisla-

vy, vďaka ktorému sa nám 

podarilo nielen nakúpiť všet-

ky kniţné odmeny pre zú-

častnených ţiakov a najlep-

šie prezentácie, ale aj oboha-

tiť našu školskú kniţnicu 

rôznymi kniţnými novinka-

mi. 

pani učiteľka 

Monika Zámečníková 

KEBY SOM BOL SPISOVATEĽOM... 
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Bol štvrtok a my sme sa po vyučovaní vydali 

s pani učiteľkou Bendíkovou a ostatnými ţiak-

mi z Prírodovedného krúžku autobusom na hrad 

Devín.  

Kúsok pri hrade bol les, do ktorého sme vošli aj 

s pánom sprievodcom. Ako sme išli, tak nám 

ukazoval brehy Dunaja a rozprával rôzne zaují-

mavosti. Keď sme prišli hlbšie do lesa, ukázal 

nám aj odhodený odpad, ktorý tam ľudia zane-

chali.  

Boli sme tam spolu so skupinkou seniorov, 

s ktorými sme sa rozprávali. Keď sa výlet blíţil 

ku koncu, našli sme na jednom konári stromu 

malú krabičku, do ktorej ľudia uloţili veci, čo 

našli alebo mali pri sebe. Keď sme sa vracali, zo-

tmelo sa, tak sme  zapli svoje baterky a pomáhali 

tak aj seniorom, ktorí nevideli na cestu.  

Vyšli sme z lesa a nastúpili rovno do autobusu. 

Tým sa náš skvelý výlet skončil. 

Nátalia Morávková, 7. A 

... tú našu so Základnou školou s materskou školou v Ľubele, v okrese Liptovský Mikuláš. 

Aj tento rok sa naša škola zapojila uţ do 6. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája 

školy, ktorý kaţdoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická kniţnica v Bratislave v spolupráci s Národ-

ným pedagogickým múzeom a kniţnicou J. A. 

Komenského v Prahe.  

V tomto ročníku ste svoje záloţky tvorili na tému 

Múdrosť ukrytá v knihách. Ľubovoľnou formou a 

technikou vznikali pod vašimi rukami krásne zá-

loţky, ktoré potom putovali do Ľubeli a potešili 

ţiakov rovnako ako ich záloţky vás. Veríme, ţe 

sa tento projekt postupne stane na našej škole tra-

díciou a vytvoríme si priateľské vzťahy s mnohý-

mi inými školami na Slovensku a v Čechách.              

pani učiteľka Monika Zámečníková 

EXKURZIA NA SEDLÁČKOV OSTROV 

ZÁLOŢKA DO KNIHY OPÄŤ SPOJILA ŠKOLY 
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Ako posledné dva roky, tak aj 

tento sme sa dali na odrátava-

nie 24 dní do začiatku Vianoc. 

Znova sme sa  rozhodli sláviť 

adventné obdobie spoločne, 

v kruhu našom - školskom.  

 Povedali sme si, ţe advent je 

predsa  čas čakania na narode-

ného Jeţiška a nenecháme si 

ho pokaziť svetskými zrýchle-

nými prípravami, nebudeme sa 

naháňať za takzvanými via-

nočnými povinnosťami, nejde-

me si dušu vypľuť, len aby 

všetko bolo tip-top. 

Nie, my sme si advent uţili 

a hlavne sme  sa chceli pripra-

viť na vianočné sviatky pokoja 

a lásky v pokoji a v láske. 

Neodmysliteľnou súčasťou 

adventu bol tradičný adventný 

veniec, ktorý nám spoločne 

vyrobili niektoré dievčatá zo 7. 

A s podporou rodičov. Tento 

veniec a hlavne  jeho štyri sviece 

nás ich  postupným zaţínaním 

posúvali o pomalé krôčiky 

k Vianociam. Veniec bol teda 

naším symbolom adventných 

príbehov, ktoré  sme si čítali 

v školskej kniţnici kaţdý deň 

počas veľkej prestávky. Zapálili 

sme si sviečky, pustili  si príjem-

nú hudbu a prostredníctvom prí-

behov sme putovali s tromi kráľ-

mi za Dieťaťom. Tieto príbehy  

nás mali celý deň podvedome 

viesť ku konaniu dobra, učiť nás 

krajšie ţiť. 

Deti, ktoré sa v kniţnici neza-

stavili (uţ z akýchkoľvek dô-

vodov :)), mohli sa nechať in-

špirovať dobrou vlastnosťou 

na kaţdý deň , ktorá bola prile-

pená na veľkej papierovej 

svieci na chodbe v II. paviló-

ne. Išlo o to, aby sme sa tú 

dobrú vlastnosť snaţili v sebe 

nájsť, nechali ju vyniknúť 

a aby sme z nej čerpali inšpirá-

ciu a silu pre vykonanie neja-

kej dobrej, prospešnej či uţi-

točnej veci. 

Dúfam, ţe tento spoločne strá-

vený adventný čas mal pre nás 

význam a pevne verím, ţe nám 

pomohol preţiť Vianoce  

v pokoji, radosti a bol plný 

lásky a dobroty.  

Teším sa uţ na vás  o rok! 

pani učiteľka 

Monika Mikolášiková 

TRAJA KRÁLI NÁM ROZPRÁVALI ADVENTNÉ PRÍBEHY 
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V decembri sa v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici uskutočnil predvia-

nočný odber krvi, ktorý bol spojený s kurzami prvej pomoci. Tie boli určené 

práve pre vás - milí naši ţiaci. Ako ste sa s prednáškami a praktickými úlohami 

vyrovnali, si môţete pozrieť v nasledujúcej fotodokumentácii :). 

AKO AJ NÁS NAVŠTÍVIL MIKULÁŠ... 

VIANOČNÁ KVAPKA KRVI 

„KOMUKOĽVEK 

MÔŢEŠ POMÔCŤ, 

POMÔŢ MU RÁD  

I CELÉMU SVETU! 

UŢ DÁVNO SA 

HOVORÍ, ŢE 

SLÚŢIŤ A 

POMÁHAŤ SÚ 

VLASTNOSTI 

VZNEŠENÝCH 

POVÁH.“ 

 

J. A. KOMENSKÝ 
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„Vítame Vás medzi nami, 

snáď ste prišli s dobrotami. 

Uši ste si vyčistili, 

oči ste si otvorili, 

by ste dobre počuli, 

by ste dobre videli, 

čo sme pre Vás pripravili...“ 

Týmito slovami privítali naši tretiaci svojich 

rodičov, starých rodičov a súrodencov na kaţ-

doročných Vianočných tvorivých dielňach, kto-

ré sa konali 16. decembra v našom Školskom 

klube. A verte, ţe všetci mali uši vyčistené a 

počuli, ako ich deti krásne spievajú, recitujú a 

hrajú na flaute či husliach. Oči mali otvorené a 

videli, aké krásne vianočné stromčeky, svietni-

ky a medovníky so svojimi ratolesťami vyrába-

li a, samozrejme, priniesli tieţ kopu dobrôt na 

zahryznutie po tvorivo náročnom, ale krásnom 

popoludní. 

Všetci zúčastnení si so sebou odnášali nádher-

né vianočné hand-made vecičky, vôňu vianoč-

ného pečiva, mnoţstvo fotografií svojich talen-

tovaných detí a uţ teraz sa určite tešia na ďal-

šie predvianočné tvorenie. 

pani učiteľka 

Lenka Banášová 

Skončili sme piatou hodinou, ale skôr neţ sme sa 

rozbehli na vianočné prázdniny, museli sme si po-

upratovať triedy a dať všetko do poriadku. Potom 

sme mohli s radosťou odísť. 

Bolo to veľmi zábavné dopoludnie a určite by sme 

chceli mať takéto akcie častejšie. 

Viktória Jedináková, 5. B 

Bolo ráno a, samozrejme, sme išli do školy. Ale 

nie na „nudné“ učenie. Mali sme športový deň, 

ktorého organizátorom bol pán učiteľ J. Soták. 

V tento deň sa odohralo najmenej osem zápasov - 

vo futbale, vybíjanej, basketbale, stolnom tenise. 

Najskôr sa hrali zápasy vo futbale a aţ potom vo 

vybíjanej. Odohralo sa niekoľko zápasov a na ra-

de boli naši chalani proti šiestakom či piatakom. 

Nepamätám si, kto vyhral. Ale predsa hra nie je 

len o výhre, ale o tom, ţe sa dobre zabavíme. 

Postupne sme odohrávali ďalšie zápasy a konečne 

sme na rad prišli my dievčatá. Zahrali sme si vy-

bíjanú. Najskôr proti 6. B a potom proti 6. A. Síce 

sme ani jeden zápas nevyhrali, no dobre sme sa 

pobavili.  

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE V ŠKD 

VIANOČNÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA 
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Poézia nonsensu 

 

Skoro ráno prasa kikiríka, 

dážďovka sa zľakla, vyletela z kríka. 

Mačka šteká na kohúta, 

„Prečo chrochceš, krava hlúpa?“ 

Kohút na to iba vraví: 

„Pozri na psa, ten je zdravý. 

Mňauká nám tu od rána.“ 

Sliepka leží opraná, 

na vešiaku pre pána. 

 

Matúš Križko, 5. A 

NAŠI MALÍ SPISOVATELIA... 

Zábudlivý Muro 

 

Kocúr Muro rozhodol sa 

v piatok večer oženiť. 

 

Napadne mu zajtra ráno, 

že nudný je svet bez ženy. 

Povedal si na poludnie, 

na oblohe samé hviezdy, 

že sa s krásnou sliepkou Dorou 

veľmi dobre spolu hniezdi. 

 

Zakopal sa do kurína, 

kde ho našiel koník Dunčo, 

zdrhne Muro našej lienke, 

že tam bude veľmi hlučno. 

 

Zamyslel sa Muro hrdo, 

až ho pichlo v palci, 

neoženil sa on už raz 

budúci rok v marci? 

 

Slnko pieklo, zúril mráz, 

nebolo to prvý raz, 

čo sa Muro rozhodol, 

že sa bude ženiť zas. 

 

Lucia Horecká, 5. A 
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Záhadný dom 

 

Bolo jedno dievčatko, ktoré sa volalo Zara. Jej rodina sa presťahovala do nového domu. Bol 
veľký, veľmi pekný a moderný, ale Zara mala akýsi zvláštny pocit. Nevedela to vysvetliť... 

Na druhý deň sa ocitla sama doma. Povedala si, ţe preskúma celý dom. Vyšla po schodoch na 
poschodie. Ako prechádzala chodbou, zaţiaril pred ňou záblesk svetla. Blíţila sa k nemu a on 
sa od nej vzďaľoval. Doviedol ju ku kľúču. Zodvihla ho a zrazu sa na doteraz prázdnej stene 
objavili tajné dvere.  

Vošla nimi do miestnosti so sklenenou podlahou a ligotavými stenami. Bola pohodlne zaria-
dená, s mnoţstvom kníh na policiach. V strede miestnosti sa nad stolom vznášal veľký dia-
mant. Zara ho chytila a prečítala slová na stene: KEĎ MÁŠ DIAMANT, ČAROVAŤ VIEŠ. ALE 
NIKOMU TO NEPOVEDZ. 

Začula hlasy. Rodičia! Rýchlo zbehla do svojej izby. Svoje tajomstvo nikomu neprezradila. 

Vţdy keď mohla, navštívila záhadnú miestnosť s čarovným diamantom. Vďaka kúzlam vede-
la lietať, mohla byť neviditeľná, byť rýchla ako blesk, premiestniť sa za sekundu na hocijaké 
miesto, ktoré si vybrala. Z kníh kúziel sa dozvedela, ţe by sila diamantu mohla zachrániť aj 
ľudský ţivot, ale uţ by diamant viac nemal čarovnú moc... 

Zare sa to zo začiatku veľmi páčilo, ale neskôr ju začalo trápiť, ţe klame rodičom a so sestrou 
Nikou uţ neboli také dobré kamarátky ako predtým. Rada by jej dopriala tie skvelé záţitky, 
ktoré vďaka čarovnému diamantu zaţila. Boli fajn, len ich zaţívala sama a nemohla sa o ne 
s nikým podeliť. Mala pocit, ţe myslí len na seba. 

V záhadnej miestnosti nového domu bola aj čarovná sklenená guľa. Keď sa do nej pozrela, 
uvidela, čo práve robí človek, ktorého meno povedala. ,,Čo asi robí moja sestra? Čarovná gu-
ľa, ukáţ mi, prosím, moju sestru Niku.“ Nika bola so svojou kamarátkou Laurou, Nika sa 
šmýkala z vodného bicykla v strede jazera a Laura na ňu z brehu volala, nech nie je tak ďale-
ko od brehu, nech sa uţ vráti. 

Zara začala byť hladná, tak si išla vyčarovať palacinky. Keď sa vrátila, uvidela, ako Laura kri-
čí: „Niki, kde si? Nevidím ťa! Ukáţ sa mi! Nie je to uţ sranda!“ Zara si uvedomila: „Rýchlo! 
Nika je v nebezpečenstve! Musím jej pomôcť! A musím tam byť čím skôr!“ Zara neváhala 
a pouţila kúzlo čarovného diamantu, aby sa ihneď dostala k sestre. Vytiahla ju z vody na breh 
ostrovčeka, ktorý bol v strede jazera. Snaţila sa ju oţiviť, Nika však nedýchala... Zara sa roz-
plakala. „Prišla som neskoro...“ 

Spomenula si na to, čo bolo v knihe. Zara sa obetovala pre sestru, aj keď vedela, ţe uţ nebude 
čarovať. Ţiara čarovného diamantu postupne slabla, ale Nika oţila. Podarilo sa! Nič iné nebo-
lo vtedy dôleţité. 

Diamant dohasol. Zrazu však začal ţiariť prenikavejšie ako kedykoľvek predtým. A narastal... 
Aţ bol o chvíľu dvakrát taký veľký. Polovica sa z neho oddelila a vznikli dva rovnaké diaman-
ty. To asi tá Zarina láska k sestre. Jej sila bola väčšia.  

Zare vedela, ţe ten druhý diamant je pre Niku. Darovala jej ho. Uţ jej mohla všetko povedať. 
Tak spolu mohli čarovať, zabávať sa, ale aj nenápadne pomáhať.  

 

Diana Pohlmüllerová, 5. A 
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