
dosť― (hymna EÚ). 

Ţiaci postupne od naj-

mladších po najstarších 

prezentovali svoje kra-

jiny, teda sami seba. 

Mali sme moţnosť vi-

dieť precízne vypraco-

vané projekty, vycibre-

né prezentácie, vypo-

čuť si hudbu z rôznych 

kútov sveta, naučiť sa 

zopár známych fráz 

a okrem toho všetkého 

o c h u t n a ť  č o - t o 

z tradičných zahranič-

ných jedál. 

Po hlasovaní, pri kto-

rom ţiaci na hlasovací 

lístok napísali krajinu, 

ktorej prezentácia sa 

im najviac páčila, pri-

šla na rad najočakáva-

nejšia časť dňa – vy-

hlásenie výsledkov. 

Porotou si boli ţiaci 

navzájom. 
 

(pokračovanie na str. 2) 

Projektový deň. Aj tak 

sa dá nazvať piatok 26. 

september v našej zá-

kladnej škole. Celý deň 

sa niesol v duchu osláv 

Európskeho dňa jazy-

kov.  

Prípravy: 

Týţdeň pred „Dňom D― 

boli ţiaci II. stupňa roz-

delení do 11 skupín. 

Kaţdá skupina predsta-

vovala jeden európsky 

štát – Poľsko a Česko 

(5.A),Taliansko a Fran-

cúzsko (5.B), Anglicko 

a Nemecko (6.A), Rusko 

a Grécko (7.A), Sloven-

sko a Španielsko (8.A) a  

Maďarsko (9.A). Jednot-

livé skupiny zároveň 

dostali päť kľúčových 

slov (hlavné mesto, zná-

me frázy, hudba, jedlo, 

osobnosti), pomocou 

ktorých vytvorili prezen-

táciu svojej krajiny. Ok-

rem toho bol kaţdej 

krajine pridelený uči-

teľ, tútor, ktorý dozeral 

na prípravu a priebeh 

prezentácie.  

 

Priebeh: 

V samotný „Deň D― 

ţiakov vo vestibule 

školy privítali vlajky 

všetkých prezentova-

ných krajín, uvítacie 

nápisy „Welcome― či 

„Willkommen― a Beet-

hovenova „Óda na ra-
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Slovo na úvod... 

Opäť je tu! Nielen nastávajú-

ci koniec prvého polroka toh-

to školského roka, ale aj nové 

číslo nášho časopisu „Pod 

lavicou“. 

Stalo sa uţ tradíciou, ţe jeho 

vydanie je plánované presne 

v čase, kedy vy – ţiaci i my – 

učitelia máme moţnosť do-

priať si zaslúţený oddych v 

podobe polročných prázdnin 

po náročnom období uzatvá-

rania známok. Verím, ţe tieto 

chvíle sa nám podarí spríjem-

niť aj našimi článkami. 

Prvých päť mesiacov, ktoré 

sme spolu v škole preţili, bolo 

bohatých na rôzne udalosti a 

zaujímavé podujatia, ktorých 

aktérmi ste boli najmä vy – 

naši ţiaci. Začítajte sa teda 

spoločne s nami a pripomeňte 

si neobyčajné  záţitky so svo-

jimi spoluţiakmi. 

 

pani učiteľka 

Monika Zámečníková 
 



Víťazmi projektového dňa sa 

stali hneď dve krajiny, ktoré 

v hlasovaní získali najväčší po-

čet hlasov od svojich spoluţia-

kov. Titulom „Naj prezentá-

cia“ sa teda pýšia ţiaci 9. roč-

níka so svojím Maďarskom 

a ţiaci 8. ročníka so svojím 

Španielskom.  

Verím, ţe aj vďaka 

tomuto dňu bude 

učenie cudzích jazy-

kov pre našich ţia-

kov nielen nutnou 

povinnosťou, ale 

predovšetkým stup-

ňujúcou sa radosťou 

z poznávania no-

vých krajín 

a  k u l t ú r 

a cennou vý-

hodou porozu-

menia cudzej 

reči.  

 

Veď predsa, 

koľko jazy-

kov vieš, toľkokrát si človekom! 

 

Touto cestou by som sa 

chcela poďakovať všetkým 

vyučujúcim i ţiakom, ktorí 

sa iniciatívne zapojili do 

projektu „Európsky deň ja-

zykov na ´Hargaške´“.   

 

pani učiteľka 

Monika Zámečníková 

zlepšuje ţivoty tých, ktorí musia svoj zrak nahra-

diť inými zmyslami.  

V septembri sme preto my, deviataci—

dobrovoľníci, urobili spomínanú zbierku. Ľudia, 

ktorých sme v areáli školy oslovili, mali moţ-

nosť prispieť ľubovoľnou sumou na 

pomoc nevidiacim či slabozrakým. 

Vďaka vyzbieranej čiastke im budú 

zakúpené rôzne pomôcky, ktoré im 

umoţnia viesť plnohodnotný ţivot.  

V deň „Bielej pastelky― sa nám poda-

rilo vyzbierať neuveriteľných 131 

eur! Týmto sa chceme poďakovať 

všetkým deťoch a ich rodičom, ktorí 

sa do zbierky zapojili.  

ĎAKUJEME! 

Dominika Andelová, 9. A 

Aj tento rok sme sa zapojili do projektu „Biela 

pastelka―, ktorý kaţdoročne organizuje Únia ne-

vidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Ide 

o verejnú zbierku, ktorá vďaka vašej pomoci 

POKRAČOVANIE Z TITULNEJ STRANY: 

BIELA PASTELKA 
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Na uliciach je veľa zvierat, ktoré potrebujú po-

moc. Niektorí majitelia sa o zvieratá nestarajú a 

nakoniec skončia hladné na ulici. V 

„SLOBODE ZVIERAT― sú ľudia, ktorí sa ve-

dia o tieto nechcené zvieratá postarať a dúfajú, 

ţe sa im podarí nájsť niekoho, koho potrebujú. 

Pani zo „Slobody zvierat― prišla aj k nám do 

školy, aby nám porozprávala a ukázala rôzne 

zaujímavé veci. 

Prednáška sa začínala v biologickej učebni. 

Všetci sme si posadali a začali počúvať pani, 

ktorá nám hovorila o zvieratách, nájdených na 

ulici a následne zachránených. Nie všetky prí-

behy boli smutné. Niektoré zvieratá uţ si do-

konca našli svojich majiteľov.  

Veríme, ţe prednáška všetkých zaujala. Veľmi 

pekné boli najmä obrázky zachránených zvierat. 

Nie všetky zvieratá sa však dajú zachrániť, keďţe 

útulok nie je dosť veľký. Pani nám tieţ ukázala 

fotky celého zariadenia „Slobody zvierat― a po-

rozprávala nám aj o tom, ako to u nich funguje – 

dokonca môţeme prísť a niektoré zvieratká vy-

venčiť.  

Nakoniec sme dostali kalendáre a nálepky a vyu-

čovanie mohlo pokračovať. 

Timotej Švec, Eliška Ševčíková, 5. A 

Natália Morávková, 6. A 

SVETOVÝ DEŇ OCHRANY ZVIERAT 
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V polovici septembra sa na 

našej škole uskutočnil 

„Svetový deň mlieka“. Ţia-

ci I. a II. stupňa si 

pripravili tzv. 

„Mliečny trh―, na 

ktorý si priniesli 

rôzne mliečne 

výrobky. Ţiaci si 

ich mohli navzá-

jom kúpiť za ţe-

tóny.  

V stánkoch bolo 

veľmi veľa po-

chúťok, ktoré lákali všetkých. V 

kaţdom stánku bol mliečny asis-

tent, ktorý nalieval kaţdému 

mlieko a taktieţ rozdával vý-

robky, ktoré si ţiaci kúpili za 

ţetóny.  

Po mliečnych trhoch na-

še deviatačky spočítali 

všetky ţetóny. Podľa 

nich sa rozhodlo, ktorá 

trieda vyhrala. Rozdávali 

sa, samozrejme, aj ceny 

za 1., 2. a 3. miesto. 

Aj keď sa niektorí ţiaci 

neumiestnili na ţiadnom 

mieste, uţili si kopec 

zábavy a ochutnali rôzne 

mliečne pochúťky.  

Za organizáciu mliečneho trhu 

ďakujeme ţiakom, navštevujú-

cim biologický krúţok a pani 

učiteľke V. Bendíkovej. 

Barbora Jochová 

a Michaela Valentová, 9. A 

Mliečny deň sme mali aj v našej triede. Pani 

učiteľka nám ukázala prezentáciu o získavaní 

mlieka a jeho spracovaní, o tom, čo mlieko 

obsahuje, prečo je zdravé a aké mliečne výrob-

ky ešte existujú.  

Vypracovali sme si pracovný list o mlieku 

a mliečnych výrobkoch. Ochutnávali sme rôz-

ne mliečne výrobky, ktoré sme si priniesli.  

Z prázdnych obalov od mlieka sme si vyrobili 

kravičku. Tvorili sme projekty o mliečnych 

výrobkoch. Kravičku a projekty sme si vysta-

vili v našej triede. 

V triede bola výborná mliečna nálada.   

Viktória Jedináková, 4. B 

MLIEČNY TRH 

NÁŠ DEŇ MLIEKA 
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Trieda 2. B 

Kaţdú jeseň máme v škole „Týţdeň zdravej 

výţivy―. Úlohou kaţdej triedy je priniesť 

do školy nejaké zdravé jedlo.  

Naša trieda 2. B bola v piatok počas „Dňa 

zdravej výţivy― rozdelená na päť skupín: 

jablko, hruška, melón, banán a hrozno. Vše-

tci priniesli ovocie alebo zeleninu. Mali 

sme aj rôzne súťaţe. Učili sme sa, čo je 

zdravé a nezdravé, ochutnávali sme posle-

piačky a hľadali rozdiely na obrázkoch.  

Bol to zaujímavý deň. Uţ sa tešíme na bu-

dúci rok. 

Zuzka Schultzová 2. B 

Trieda 3. B  

i zábavných videí o zdravom 

ţivotnom štýle. Najväčšie záţit-

ky poskytli uţ tradičné a veľmi 

obľúbené trhy so zdravým jed-

lom. Nadšené a usmiate tváre za 

„pultmi― neúnavne ponúkali svo-

jim zákazníkom – spoluţiakom 

pestrofarebné kombinácie rôzne-

ho ovocia a zeleniny za ţetóny. 

Nechýbala profesionál-

na výbava kaţdého 

malého trhovníka – 

rukavice, umelohmotné 

príbory a poháre, špá-

radlá, papierové tácky. 

Bolo čo obdivovať, 

nádherne aranţované 

Triedy II. stupňa tieţ oslávili 

„Týţdeň zdravej výţivy“... 

Máme radi zdravé jedlo. Kaţdý 

rok v našej škole spolu objavuje-

me nové chute a recepty priprave-

né z ovocia, zeleniny, rôznych 

orechov, strukovín a obilnín. 

Všetky aktivity počas Týţdňa 

zdravej výţivy nám aj tento rok 

zmysluplne vyplnili naše veľké 

prestávky. Trhy so zdravým jed-

lom sa striedali so súťaţami 

v ochutnávaní ovocia a zeleniny 

naslepo a prehliadkou krátkych 

filmov. Ţiaci milo prekvapili svo-

jou kreativitou a technickou zdat-

nosťou pri vytváraní poučných 

stoly boli pastvou pre oči. Vďaka 

podpore rodičov našich  ţiakov sme 

si „Svetový deň výţivy“ pripome-

nuli spoločnými záţitkami spojený-

mi s prezentáciami zdravej výţivy 

a zdravého ţivotného štýlu. 

pani učiteľka 

Viera Bendíková 

TÝŢDEŇ ZDRAVEJ VÝŢIVY 
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Aj v tomto školskom roku po-

čas novembra prebehla celoslo-

venská on-line informatická sú-

ťaţ i-Bobor. Súťaţ získava stále 

viac priaznivcov. Mohli sa do 

nej prihlásiť ţiaci od 3. ročníka 

základnej školy aţ po študentov 

stredných škôl a gymnázií.  

Prebehol uţ 8. ročník tejto súťa-

ţe a počet súťaţiacich na Slo-

vensku vzrástol od minulého 

školského roka o 5 637  

a zapojilo sa do nej o 76 škôl 

viac ako v minulom školskom 

roku. 

V ZŠ s MŠ Hargašova súťaţilo 

spolu 69 ţiakov v troch kategó-

riách. 

Najväčšiu radosť nám urobil  

v kategórii Benjamín Matej Re-

pa z 5. B, ktorý sa umiestnil na 

1. mieste spolu s ďalšími 77 

ţiakmi z celého Slovenska, lebo 

získal 80 bodov z 80 bodov. 

V kategórii Bobrík  súťaţilo 27 

ţiakov 3. a 4. ročníka a 14 

z nich boli úspešní riešitelia. 

V kategórii Benjamín súťaţilo 

33 ţiakov 5. aţ 7. ročníka a 

úspešní riešitelia boli 8 z nich.  

V kategórii Kadet súťaţilo iba 9 

ţiakov 8. a 9. ročníka a 2 z nich 

boli tieţ úspešní.  

Spolu sme mali o 10 úspešných 

riešiteľov viac ako v minulom 

školskom roku.  

Súťaţ i-Bobor rozvíja u ţiakov 

schopnosti pouţívať informačno

-komunikačné  technológie,  lo-

gické myslenie, kombinatoriku 

a  n ú t i  ţ i a k o v  č í t a ť 

s porozumením. Je to jedinečná 

a pre ţiakov veľmi zaujímavá 

súťaţ. Aj touto cestou chce-

me organizátorom v mene ţia-

kov poďakovať. 

 

pani učiteľka 

Helena Straková 

INFORMATICKÁ SÚŤAŢ I-BOBOR 
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„JESEŇ PANI 

BOHATÁ, 

FARBÍ STROMY 

DO ZLATA...“ 

 

MÁRIA 

RÁZUSOVÁ-

MARTÁKOVÁ 

VÝSTAVA JESENNÝCH PLODOV 

Kaţdý rok – inak tomu nebolo ani 

tento – sa na našej škole uskutočňuje 

„Výstava jesenných plodov―. Ţiaci si 

môţu doniesť svoje výrobky z rôz-

nych jesenných plodov.  

Tieto výrobky sú vystavené na chod-

bách I. a II. stupňa. Hodnotí ich poro-

ta učiteľov a vyberá z nich tie najlep-

šie, najkrajšie, najoriginálnejšie.  

Jesenné výrobky získavajú ocenenia 

– „maskot― a „supermaskot―. Naj-

lepšie výrobky a ich tvorcovia sú 

vyhlásení v školskom rozhlase a 

odmenení hodnotnými cenami.  

 

Paulína Maderová, 

Alexandra Miškivová 

a Vanessa Staráčková, 6. A 



Zo školy sme išli na výstavu „Tutanchamon―. 

Stretli sme sa na autobusovej zastávke. Výstava 

bola veľmi dobre zorganizovaná. 

Pred vstupom sme si museli odloţiť tašky i bun-

dy. Potom nám rozdali slúchadlá a ovládače. Na 

ovládači sme „naťukali― číslo exponátu a v slú-

chadlách sme sa dozvedeli informácie o ňom. 

Všetky ukáţky boli umelé, ale vyrobené na mili-

meter presne. Výstava bola obrovská. Bolo tam 

všetko, čo sa týkalo Tutanchamona. 

Nakoniec nám premietli krátky film o muţovi, 

ktorý objavil hrobku tohto slávneho faraóna. Sláv-

nym sa stal najmä preto, ţe jeho hrobka sa našla 

najzachovalejšia. Moţno sa preslávil aj tým, ţe 

nastúpil na trón ako dieťa a zomrel tieţ veľmi 

mladý.  

Na výstave bolo všetko opísané pútavo a dokona-

le. Na konci výstavy bol východ a miestnosť so 

suvenírmi. Celá trieda odchádzala plná nadše-

nia. Pretoţe exponátov bolo dosť veľa (asi tri-

dsať) a my sme nemali toľko času, aby sme si 

prezreli a vypočuli všetky, niektoré sme pre-

skočili.  

Ale to, čo som videl a počul, mi stačilo, aby 

som bol uchvátený staroegyptským faraónom 

Tutanchamonom. 

Edko Pekarovič, 6. A 

cesta – slnečná sústava―. Film 

bol o slnečnej sústave, sú-

hvezdiach, o pohybe Zeme 

a  nebeských telies. Po skon-

čení filmu sme  pani sprievod-

kyni kládli  vesmírne otázky.  

Na pamiatku z hvezdárne sme 

si kúpili pohľadnice a rôzne 

suveníry. Získané vedomosti 

o vesmíre vyuţijeme na hodi-

ne prírodovedy.   

A u t o b u s 

nás odvie-

zol do vlas-

t i v ed n éh o 

múzea. Vo 

vlas t ived-

nom múzeu 

sme videli 

u k á ţ k y 

V druhej polovici októbra sme 

sa vybrali spolu s triedou 4. A 

a svojimi učiteľmi, pani učiteľ-

kou S. Vógelovou a pánom uči-

teľom Š. Dudíkom, do Hlohov-

ca na exkurziu do hvezdárne 

a vlastivedného múzea.  

Mali sme moţnosť vidieť 

a zaţiť fungovanie vesmíru 

a jeho tajomstvá. Pozreli sme si 

film s názvom „Fantastická 

z histórie Slovenska. Vzácne 

historické predmety z minulých 

storočí ako ľudové kroje, histo-

rický nábytok, šijací stroj, so-

chy, obrazy, nádoby a rôzne 

písomnosti.  

Prírodovedné oddelenie nás 

zaujalo rôznymi vypchatými 

zvieratami, vypočuli sme si na-

hraté zvuky zvierat.   

Na pamiatku sme od pani sprie-

vodkyne dostali záloţku do 

kniţky. Exkurzia sa nám veľmi 

páčila a radi by sme tam išli 

ešte raz.  

Tomáš Morávek, 

Samuel Prokop, 4. B  

VÝSTAVA TUTANCHAMON 

EXKURZIE DO HVEZDÁRNE  

A VLASTIVEDNÉHO MÚZEA 

„HISTÓRIA JE 

SVEDKOM DOBY, 

DŇOM PRAVDY, 

ŢIVOTOM 

PAMIATKY, 

MAJSTROM ŢIVOTA 

A HLÁSATEĽOM 

UPLYNULÝCH 

ČIAS.“ 

 

CICERO 
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Aj tento školský rok sme sa rozhodli zorganizo-

vať podujatie, ktoré vzdáva hold umeleckej lite-

ratúre. „Čarovnú čajov-

níkovú čitáreň―.  

Podujatie venované Me-

dzinárodnému dňu 

školských kniţníc sa 

konalo 29. októbra a bo-

lo určené všetkým de-

ťom, ktoré rady čítajú či 

sa nechávajú unášať sve-

tom fantastických príbe-

hov. 

Všetkým návštevníkom boli k dispozícii rôzne 

knihy našej školskej kniţnice, od tých starších 

aţ po tie najnovšie prírastky.  

Po prečítaní príbehu či prelistovaní obľúbenej 

knihy bolo pre všetkých čitateľov prichystané 

malé občerstvenie v podobe lahodného teplého 

čaju či čajového pečiva.  

Kaţdý návštevník mohol 

dokonca na dvere kniţni-

ce napísať, ktorá je jeho 

najobľúbenejšia kniha či 

kde najradšej číta.  

Potešil nás hlavne záujem 

detí zo školského klubu, 

ktoré sa s nami podelili 

nielen o svoje obľúbené 

príbehy, ale domov si od-

niesli aj mnoţstvo poţičaných kníh. 

pani učiteľka 

Monika Zámečníková 

(pomocou fixiek, farbičiek či 

vodových farieb) vyrábali zá-

loţky najrôznejších tvarov a 

techník.  

V tomto roku téma znela: 

„Záložka do knihy spája školy: 

Moja obľúbená kniha“. A tak 

sme na záloţkách mohli vidieť 

rozličné postavičky z obľúbe-

ných detských rozprávok, sci-fi 

príbehov, mýtov či legiend. 

Týmto sa chcem poďakovať 

hlavne ţiakom a ich pani uči-

teľkám za čas, ktorý projektu 

venovali.  

Cieľom výmeny je 

najmä podporiť čítanie 

u detí a záujem o kni-

hy, ale tieţ aj nadvia-

zanie kontaktov s iný-

mi školami či nájdenie 

si nových kamarátov.  

Základná škola z Ban-

skej Bystrice nám posla-

la krásne záloţky, ktoré 

Aj tento rok záloţka do knihy 

spojila školy. A to konkrétne tú 

našu so Základnou školou Jána 

Bakossa v Banskej Bystrici. 

Tento rok nám síce nebola pride-

lená česká základná škola, ako 

tomu bolo minulý rok, to však 

nič nemení na fakte, ţe naši ţia-

ci, ale aj ţiaci z partnerskej ško-

ly, vyrobili krásne záloţky do 

kníh. 

Do projektu sa uţ tradične zapo-

jili ţiaci I. aj II. stupňa na hodi-

nách čítania či výtvarnej výcho-

ve, kde ľubovoľnou technikou 

pani učiteľky rozdali všetkým 

deťom, podieľajúcim sa na 

projekte. Ţiaci z Banskej 

Bystrice nám spoločne so zá-

loţkami poslali aj list, ktorý 

si môţete prečítať na nasledu-

júcej strane. 

Verím, ţe z daného projektu 

sa stane na našej škole milá 

tradícia, ktorá podnieti deti k 

častejšiemu siahnutiu po kni-

he či návšteve školskej alebo 

mestskej kniţnice. 

pani učiteľka 

Monika Zámečníková 

ČAJOVNÍKOVÁ ČITÁREŇ 

ZÁLOŢKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY 
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V čase, keď 

uţ bola jeseň 

„v plnom prú-

de―, ku koncu októbra, sme ju 

v Školskom klube detí oslávili 

veľmi peknou tradíciou – vyre-

závaním tekvíc, po našom – 

„Strašitekvíc―.  

Tekvice rôznych veľkostí a tva-

rov prišli spolu s rodičmi, sta-

rými rodičmi a súrodencami 

našich detí potrénovať kreativi-

tu a na vyrezávanie potrebnú 

silu... :-) 

Na úvod nás privítala tretiačka 

Lilly Poţgay krásnou básničkou 

o jeseni, potom nám svoj talent 

predviedli malé tanečnice z Lati-

nika v ţiarivofarebných kostý-

moch a… konečne sme začali 

tvoriť.  

Vyrezávali sme, zdobili, zapaľo-

vali kahančeky, fotili sa so svo-

jimi výtvormi, po-

chutnávali si na cuk-

ríkoch a lízankách. 

A popritom sme si 

spomenuli aj na to, 

aký je zmysel sviatku v našich 

končinách – spomenuli si na 

svojich blízkych, ktorí uţ nie 

sú medzi nami, ale stále ostá-

vajú v našich srdciach. 

„DoTekvicovania― opäť o rok. 

Lenka Banášová 

vychovávateľka ŠKD 

chutné perníky, ktoré sme 

nielen ozdobovali, ale najmä 

chutnali. Míňali sa jedna 

radosť a chutili skvele!  

Pripravovali sme si servítky 

s Mikulášom na štedrove-

černý stôl,  lepili sme na 

„špajle― čertíkov, z kuţeľov 

papiera sme vyrábali strom-

čeky a Mikulášsku tvár. Ok-

rem  toho deti vyrábali zo 

zaváraninových pohárov 

svietniky, ktoré sprejovali 

ľ a d o v ý m i  k v e t m i 

a olepovali trblietavými 

hviezdičkami. Vznikali nám 

takto pred očami veľmi ori-

December je mesiac sviatoč-

ný, preto sme ho i my 

v škole poňali, ako inak, 

predvianočne a tvorivo. Deti 

majú bohatú fantáziu a rady 

ju vyuţívajú.  Na pomoc sme 

si prizvali tých najdôleţitej-

ších ľudí – rodičov. Tí pred-

sa nemohli na tomto podujatí 

chýbať.  

Tvorivé dielne tentoraz pre-

biehali v komornej atmosfé-

re, mali sme ich v triedach, 

za zvukov vianočných pesni-

čiek a s vôňou vareného ča-

ju. 

Ochotné mamičky napiekli 

ginálne hande-made výrobky. 

Deti odchádzali s plnou náručou a so 

spokojnými úsmevmi na tvári, vianoč-

ne naladené a, samozrejme, nedočka-

vé, kedy uţ budú vytúţené Vianoce.  

Na takýchto  podujatiach oceňujem 

spoluprácu s rodičmi. Srdečne ďakuje-

me za prejavenú ochotu, podporu 

a pomoc. Tešíme sa na ďalšie tvorivé 

dielne, ktoré podľa tradície školy plá-

nujeme zorganizovať na jar.  

Silvia Antalíková 

vychovávateľka ŠKD 

        STRAŠITEKVICE 

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE V ŠKD 
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Dňa 5. decembra nám v triede zazvonil zvonček. 

Vo dverách stál Mikuláš. Všetci sa potešili, lebo prišiel aj s anjelom a čertom. Rozdali nám sladkosti. 

Bol to pekný deň!                                                                                                     

Hanka Fialková, 3. B 

MILUKÁŠ 

DIVADIELKO 

Kráľovná sa mu vôbec nepotešila, lebo chcela 

šperky.  

Nakoniec priletel komár, ktorý jej nepriniesol nič. 

Kráľovná sa nahnevala, chcela komára chytiť a 

zašliapnuť. Komár ju popichal po 

celom tele. Kráľovná celá ubolená 

padla na zem a prosila, nech ju uţ 

nechá, ţe sa za neho aj vydá. Komár 

sa však nechcel oţeniť s levicou. Po-

vedal len, ţe prestane, keď uţ nebude 

zlá a ku všetkým nemilá. Kráľovná 

prisahala a potom bola uţ ku všet-

kým iba dobrá, milá a láskavá. 

Dúfam, ţe sa divadielko páčilo všetkým deťom. 

Toto divadielko bolo niekedy aj spievané. Bolo 

naozaj veľmi pekné. 

Terezka Besedičová, 3. B 

V školskej telocvični sme v októbri mali di-

vadielko určené pre náš I. stupeň. 

Divadielko odohrali dve dámy. Celý príbeh 

bol o tom, ţe pyšná zlá kráľovná levica chce-

la stále pekné šperky a dia-

mantové dary od všetkých, čo 

k nej prišli. Keď jej ich neda-

li, povedala, ţe ich rozpučí 

ako komára. 

Prišiel k nej medveď, čo jej 

dal med. Kráľovnej med chu-

til, ale potom bola úplne celá 

zalepená. Nakoniec jej pomohla opica. 

Na druhý deň prišiel vlk, čo hľadal lásku. 

Kráľovná mu povedala, ţe láska neexistuje.  

Na tretí deň prišla myš, čo dala kráľovnej syr. 
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Chystali sme sa na Vianoce, ale 

ako? 

Pripravovať sa na vianočné sviat-

ky sa dá rôzne. Jedni stavia na 

prípravu sladkých dobrôt, iní na 

vyčistený a vyleštený dom a iní 

sa zas sústredia na detailne pri-

pravené darčeky k Vianociam. 

Na našej základnej škole sme si 

vybrali iný „model― prípravy.  

Rozhodli sme sa, ţe aj tento rok 

upustíme od materiálnych vecí, 

viac sa budeme zamýšľať 

a hľadať  odpovede na mnohé 

nezodpovedané otázky cez ad-

ventné príbehy.  Veď sviatky 

Vianoc sú čarovné, neobyčajné 

a mnohokrát aj nezabudnuteľné. 

Prečo si ich naplno nevychutnať?  

Ale na to človek musí byť pripra-

vený.  

Okrem klasického adventného 

venca, ktorý nám zdobil  veľkú 

chodbu v II. pavilóne,  sme 

mali ešte jeden adventný ve-

niec, resp. adventné sviece. 

Bol i  veľké,  papierové 

a neprehliadnuteľné, pretoţe 

zdobili  našu hlavnú chodbu.  

Na nich nám kaţdý deň pribú-

dal jeden adventný príbeh, kto-

rý si mohol hocikto prečítať 

a obohatiť tak svoje vnútro 

pekným posolstvom, ktorý 

nám moţno zmenil pohľad  

a videnie nie najlepších vzťa-

hov či pomohol  nám vyriešiť 

nejaký problém a povzbudil 

nás ku konaniu dobra. 

Ale, aby to nebola len čisto 

individualistická záleţitosť, 

kaţdý nový adventný týţdeň 

sme o tvor i l i  spo ločne 

v kniţnici počas veľkej pre-

stávky pri adventnom venci, 

zapálených sviecach, príjem-

nej hudbe a prečítali sme  si 

a d v e n t n ý  p r í b e h  

k prislúchajúcemu  dňu. 

Verím, ţe aj tento rok bol náš 

spoločný adventný  čas pre 

ţiakov a učiteľov prínosom 

a peknou prípravou na preţitie 

krásnych vianočných sviatkov. 

Kieţby sa nám darilo preţiť 

takýto „adventný čas― aj počas 

beţného roka!  

pani učiteľka 

Monika Mikolášiková 

ADVENT V NAŠEJ ŠKOLE 

„KIEŢBY SA NÁM 

DARILO PREŢIŤ 

´ADVENTNÝ 

ČAS´AJ POČAS 

BEŢNÉHO 

ROKA!“ 
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Ako  po 

m i n u l é 

roky tak 

aj tento sa konal v Kostole sv. 

Petra a Pavla „Vianočný kon-

cert―.  Uţ ste sa niekedy zamys-

leli, prečo práve v kostole?  Dala 

som túto otázku mojej babičke, 

ktorá chodí do kostola veľmi 

často. Povedala mi, ţe  ľudia 

tam radi chodia preto, ţe tam 

nájdu pokoj a ešte ţe v kostole 

sa cíti bliţšie k Bohu. Ocino zas 

povedal, ţe v kostole je tá správ-

na akustika... Tieţ som nerozu-

mela tomu slovu, ale vysvetlil 

mi, ţe zjednodušene to znamená 

zvuk. Takţe v kostole je ten 

správny zvuk, a vraj preto je 

kostol veľmi obľúbené miesto 

na koncerty. 

Tento náš  Vianočný koncert sa 

konal 9. 12. 2014 a zúčastnili sa 

ho deti z MŠ aj ţiaci zo ZŠ na 

Hargašovej ulici v Záhorskej 

Bystrici.  

Na úvod nás privítal pán farár 

a na koncerte vystupovali:  pán,  

ktorý hral na klávesoch, a pani 

s pánom, ktorí spievali. Podľa 

pesničiek,  ktoré zahral i 

a zaspievali, sme mali uhádnuť, 

z ktorej krajiny táto pieseň po-

chádza. Potom nám k tým kraji-

nám porozprávali, aké majú ľu-

dia v rôznych krajinách Európy 

vianočné zvyky. Napríklad 

v Nemecku je to podobné ako 

u nás, ale na večeru okrem rýb 

mávajú aj kačky či iné pečené 

mäská. Veľmi sa mi to páčilo, 

a preto som si hľadala viac zau-

jímavostí na internete. Vedeli 

ste, ţe deti v Nemecku tieţ do-

stávajú darčeky ako u nás, no 

v niektorej časti Nemecka ich 

nosí Jeţiško a niekde ryšavý 

pán s fúzami a bradou ako San-

ta v Amerike, lenţe tento je 

z Nemecka? Alebo ţe 

v Taliansku zas rozdáva darče-

ky Befana, strapatá čarodejni-

ca, ktorá prichádza aţ v pred-

večer Troch kráľov (6. janu-

ára)? 

 Toho zaujímavého je oveľa, 

oveľa viac, a tak som rada, ţe 

som na tomto koncerte bola. 

Uţ teraz sa  teším na ten nasle-

dujúci. A to nielen kvôli darče-

kom. A čo vy?  

Hanka Nosková, 3. B 

nájde prvý, neviem, čo sa stane!― A oni si pokojne 

nakupovali. A tak sme začali nakupovať darčeky 

aj my. Bolo si z čoho vyberať: stánky s drevenými 

hračkami, s vianočnými ozdobami a rôznymi su-

venírmi.  

Prešla hodina a zišli 

sme sa všetci tam, kde 

sme mali rozchod. Ne-

chýbal ani jeden z nás, 

a  tak sme pomaly išli 

k autobusovej zastávke. 

Pani učiteľka nám uká-

zala SND a  busty sláv-

nych hudobných skla-

dateľov, ktoré sú na 

divadle umiestnené. 

Pohľadom sme sa rozlúčili s vianočným stromče-

kom, klziskom aj s vianočnými trhmi. Do školy 

sme prišli okolo druhej. Všetci sme zaţili skvelú  

predvianočnú náladu.  

 

Viktória Jedináková, 4. B 

Pred Vianocami sme boli na vianočných tr-

hoch na Hlavnom námestí v Bratislave. Celá 

trieda aj s pani učiteľkou Slávkou Vógelovou 

sme sa na tento „výletík― tešili. Išli sme auto-

busom, v meste 

sme vystúpili aţ 

na konečnej za-

stávke. Vystúpili 

sme pod Mostom 

SNP, odkiaľ sme 

videli Dóm sv. 

Martina. Kúsok 

sme prešli peši, 

keď sme zbadali 

vianočné stánky.  

Bolo tam veľa 

stánkov s jedlom, ale aj s rôznymi inými veca-

mi. Na nakupovanie darčekov a jedla sme ma-

li hodinu čas. S Aničkou sme si kúpili lokšu 

a prisadli sme si k našim chalanom. 

„Zakecali― sme sa a zbadali, ţe nám dvaja 

chalani chýbajú. „Poďme ich hľadať! Kto ich 

VIANOČNÝ KONCERT 

NÁVŠTEVA VIANOČNÝCH TRHOV 
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Stalo sa uţ zvykom, ţe na poslednej dvojstrane nášho časopisu uvádzame tvorbu našich literárne činných 

ţiakov. Inak tomu nebude ani v tomto čísle. Začítajte sa teda s chuťou do básní vašich talentovaných spo-

luţiakov. 

VIANOČNÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA 

NAŠI MALÍ SPISOVATELIA... 

me, pre výhercov jednotlivých súťaţí bola pri-

pravená malá sladká odmena. Výsledky boli vy-

hlasované priebeţne, rovnako tak boli aj odme-

ňovaní víťazi súťaţí. 

A tak nakoniec deti odišli domov dobre nalade-

né, ţe sa nemuseli učiť a čakajú na nich vytúţe-

né prázdniny. 

Dominika Andelová, 9. A 

Predposledný decembrový piatok sa na našej 

škole konal – ako uţ je u nás zvykom – via-

nočný turnaj. Je to uţ taká naša tradícia rozlúč-

ky so školou pred vianočnými prázdninami.  

Na začiatku sa nám prihovorila pani riaditeľka. 

Neskôr nám pán učiteľ J. Soták, ktorý celú 

športovú olympiádu zorganizoval, vysvetľo-

val, čo bude ďalej.  

Triedy si mohli proti sebe zahrať futbal, bas-

ketbal či vybíjanú. Nechýbal ani obľúbený 

pingpong. Niektoré triedy si spravili aj malé 

vianočné posedenie s občerstvením. Samozrej-

„V ZDRAVOM TELE – ZDRAVÝ DUCH.“ 
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  KLINEC 

 

 V chalupe bol starec, 

na stene mal klinec, 

na klinec dal hrniec 

a než prišiel marec, 

naučil sa tanec, 

toto je už koniec. 

 

Matúš Makovinský , 5. A 

(bez názvu) 

V dedinke Vlkolínec, 

bol v dreve zatlčený klinec. 

Divný Jano na tragači, 

si pochutnával na pagáči. 

Nevedel nájsť nôž, 

zato našiel kôš. 

Potkol sa na kameni 

a umyl si ruky v prameni. 

Doma našiel divný nástroj, 

v skutočnosti to bol ohňostroj. 

Popíjal si teplý čaj 

a modlil sa, nech je už máj. 

 

Jakub Kapánek, 5. A 
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Pri pohľade z okna je nám všetkým jasné, ţe nám ešte 

stále kraľuje pani... 

 

ZIMA 

 

Zima sem už prichádza, 

Jar, leto, jeseň rýchlo nahrádza. 

Na zem padla prvá vločka, 

deťom sa rozžiarili očká. 

Deti už na záhrade stoja, 

no víchrice sa neboja. 

Igor Kapusta, 8. A 

...mnohí z nás však dúfajú, ţe čoskoro 

ju nahradí pani Jar: 

 

Jar prichádza 

 

Prichádza k nám jar 

a s ňou jedna obyčaj. 

Prichádza k nám jar, 

už nemusíme variť čaj. 

 

Na záhrade pučia kvietky 

a vtáčiky vyliezajú všetky. 

Naj jar všetko kvitne 

a nám všetkým svitne, 

 

že už môžeme nosiť krátke sukne 

a jesť jahody,  

dokým nám brucho nepukne. 

 

Môžeme sa vyvaľovať na slnku 
celý deň 

a či sa jašiť, 

alebo plávať len, 

žiadne krúpy, dážď či mráz, 

nech je takáto jar ešte veľa ráz! 

 

Viktória Udvardyová, 5. A 

Krásky čarodejnice 

(báseň bola napísané pre 

predstavenie „Moderná Popo-

luška“ v divadle Meteorit a 

bola zhudobnená) 

 

My sme krásky tie, 

lietajúce na metle. 

Krásky tie, 

krásky bez masky, 

pekne oblečené. 

My sme veľmi silné 

a vždy neomylné. 

Ale vieme čarovať, 

čáry-máry machrovať. 

 

Vuou... 

S čarami sme vždy veľmi 

silné, 

vždy každého porazíme 

a s princom si poradíme. 

Aha – aha... 

A s princom si poradíme. 

 

 

 

 

 

 

Sme ježibaby, 

čo si varia žaby, 

žaby tie. 

Sme strašne silné, 

ten ples prekazíme. 

Princa uchmatneme 

a začarujeme. 

Čáry-máry, fuki–fuk, 

nech je z teba bublifuk. 

 

Vuou... 

S čarami sme vždy veľmi 

silné, 

vždy každého porazíme 

a s princom si poradíme. 

Aha – aha... 

A s princom si poradíme. 

Branislava Vranić, 6. A 
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