
Dňa 6. marca  sa na na-

šej základnej škole 

uskutočnilo školské ko-

lo najznámejšej  reci-

t a č n e j  s ú ť a ž e 

v prednese prózy 

a poézie s názvom 

Hviezdoslavov Kubín. 

Je to už 60 rokov, čo 

deti, mladí, dospelí ve-

nujú svoj čas umeniu - 

umeniu slova. 

Aj tento rok žiaci nesklamali. Vy-

brali si prevažne texty sloven-

ských autorov. Napr. Ľubomíra  

Feldeka, Milana Rúfusa, Gabriely  

Futovej, Daniela Heviera,  Ľudmi-

ly Podjavorinskej, Vincenta Šiku-

lu, Márie Rázusovej-Martákovej,  

Maje  Mikovej  a i.  Nechýbali 

texty aj z pera  zahraničných auto-

rov. Napr. Roalda Dahla,  Juliana 

Tuwima či Karla Čapka.  Ale naj-

väčším prekvapením výberu  bol 

prednes  básne od majstra slova – 

Pavla Országha Hviezdoslava. 

Pri prednesoch mala prím aj ,,pani 

Tréma“, ale vyhrala nad ňou pri-

pravenosť,  zvládnutý text 

z hľadiska pochopenia aj  nauče-

nia sa naspamäť, originalita pred-

nesu, presvedčivosť interpretácie 

či v niektorých prípadoch aj vý-

borný kontakt s publikom. 

Veríme, že nadšenie, ktoré 

v súťažiach bolo viditeľné 

a počuteľné, neopadne, 

ba naopak bude rásť 

a podnecovať ich  

k vrúcnejšiemu vzťahu 

k  l i t e r a t ú r e 

a k samotným predne-

som v budúcich ro-

koch. 

pani učiteľka 

Monika Mikolášiková 
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Slovo na úvod... 

Školský rok 2013/2014 sa pomaly 

chýli ku koncu a spolu s ním pri-

chádza aj druhé číslo nášho škol-

ského časopisu „Pod lavicou“.  

Nielen to je však udalosť, na ktorú 

sa všetci tešíme. Tou najočakáva-

nejšou sú určite prichádzajúce letné 

prázdniny.  

Dovoľte mi preto, aby som vám, 

milí žiaci i učitelia, v mene celej 

redakčnej rady zaželala príjemné 

prázdninové dni plné oddychu, po-

koja, radosti, slnka, letných tábo-

rov, dovoleniek, opekačiek či grilo-

vačiek v kruhu rodiny a priateľov.  

Nech už sa rozhodnete stráviť na-

sledujúce dva mesiace akokoľvek, 

dúfam, že to budú dni, ktoré vás 

potešia i obohatia, upokoja i zakti-

vizujú a prinesú množstvo nezabud-

nuteľných zážitkov a spomienok. 

Dovidenia v septembri :)! 

pani učiteľka  

Monika Zámečníková 

60. ROČNÍK RECITAČNEJ SÚŤAŽE 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  



I. kategória (2. – 4. ročník) 

POÉZIA 

1. miesto – Lillian Požgay /2. A/ 

2. miesto – Ema Manďáková /4. A/ 

      3. miesto – Adam Saxa /4. B/ 

       PRÓZA 

            1. miesto – Matúš Antálek / 3. B/ 

2. miesto – Ema Hrubovčáková / 4. B/ 

3. miesto – Sonia Pérez / 4. A/ 

 

II. kategória ( 5. – 7. ročník) 

POÉZIA 

      1.miesto – Vladimír Vaňo / 7. A/ 

      2. miesto – Rastislav Mišovský / 6. A/ 

      3. miesto – Hanka Szabóová/ 5. B/ 

PRÓZA 

      1.miesto – Juraj Bendík /5. A/ 

      2. miesto – Tereza Okálová / 5. A/ 

      3.miesto – Alexandra Miškivová / 5. A/ 

 

III. kategória ( 8. – 9. ročník) 

POÉZIA 

1. miesto – Alžbeta Imrichová / 9. A/ 

2. miesto – Dominika Andelová / 9. A/ 

STRANA 2 POD LAVICOU 

VÝSLEDKY A UMIESTNENIA V SÚŤAŽI HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

„... LEBO NIE TEN, 

KTO V ROZKOŠI 

PLANÚC ŽIL, ALE 

TEN, KTO TVORIL A 

VYTVORIL, MÔŽE 

HOVORIŤ, ŽE ŽIL!“ 

 

P. O. HVIEZDOSLAV 



Každoročne sa na našej škole 

ZŠ s MŠ Hargašova koná 

„ V a l e n t í n s k a  p á r t y 

v maskách“. Tradíciou sa stalo, 

že ju organizujú deviataci ako 

rozlúčku so školou. Tento rok 

sa konala 21. februára 

a skutočne sa vydarila.  

Deviataci sa postarali 

o prekrásnu výzdobu plnú 

balónikov, aby sa žiaci 

cítili príjemne a užili si 

dopoludnie plné zábavy. 

Hudby sa ujal Leonard 

Haraslín, Tomáš Sajan, 

Patrik Kristl a Martin Ja-

burek. Ich mixovanie 

hudby by mohlo konkuro-

vať aj profesionálnemu 

DJ-ovi. Moderátorkami 

akcie boli Nina Martinčičová 

a Katarína Barinová.  

Čo sa týka masiek, fantázia 

bola bez hraníc. Mohli ste 

stretnúť Asterixa a Obelixa, 

hasiča v plnej výzbroji, piráta ale-

bo detektíva. 

Porota zložená z pedagógov mala 

ťažkú úlohu vybrať tie najlepšie 

masky, ktoré boli ohodnotené ce-

nami. Veľmi zá-

bavné bolo aj 

hodnotenie ma-

siek pedagógov, 

kde víťazmi boli 

pani učiteľka Zá-

mečníková ako 

členka tímu Scoo-

by   Doo a pani 

učiteľka Schiffe-

rová ako čarodej-

nica. 

Dopoludnie bolo 

spestrené súťažou 

o najlepší tanec trie-

dy na pesničku 

„Zuzulienka“. Bolo sa naozaj 

na čo pozerať, žiaci v krátkom 

čase dokázali nacvičiť takmer 

umelecké diela, na ktorých 

sme sa pobavili. 

Za vydarené dopoludnie ďa-

kujeme pani učiteľke Schiffe-

rovej, ktorá dozerala nad or-

ganizáciou celej akcie. Tohto-

roční deviataci skutočne polo-

žili latku dosť vysoko 

a budúci deviataci majú čo 

robiť, aby zorganizovali takú 

dobrú zábavu. 

Nina Martinčičová, 9. A 

VALENTÍNSKA PÁRTY V MASKÁCH 

STRANA 3 ČÍSLO 2 

VYHODNOTENIE MASIEK: 

Najvtipnejšia: Samuel Jaroš, 6. A 

Najstrašidelnejšia: Richard Bielovič, 5. A; Lea Michalíková, 5. B 

Najkrajšia: Kristína Kližanová, Olívia Jánošíková, Lucia Kralovičová, Ema Kopčáková, 5. B 

Najvýraznejšia: Juraj Bendík, 5. A; Adam Poruban, 5. B 

Najoriginálnejšia: kolektív 8. A 

Najväčší úlet: Dominik Dielessen, 5. B; Nina Martinčičová, 9. A 

 

Najlepšia choreografia na pieseň „Zuzulienka“: 7. A                                           GRATULUJEME! 



Dňa 20. februára sa konal na I. stupni karneval pre všetky naše deti. Žiaci sa premenili na masky, 

ktoré nielen vyrážali dych, ale vyvodili úsmev na tvári, a dokonca niekedy vzbudili aj strach. 

Spoločne si zasúťažili i zatancovali.  

Už sa tešíme opäť o rok na nové masky, ktoré si žiaci 

spolu s rodičmi pre nás prichystajú. 

pani učiteľka  

Mária Oravcová 

STRANA 4 POD LAVICOU 

KARNEVAL 

SLÁVIK SLOVENSKA 2014 

S príchodom jari bolo počuť spev slávikov nie-

len v prírode, ale aj u nás v škole.  V utorok 15. 

apríla sa konalo školské kolo súťaže 

v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik 

Slovenska 2014. Krásu a rozmanitosť našich 

ľudových piesní nám priblížilo 21 žiakov 

v dvoch vekových kategóriách. Každý zaspie-

val dve piesne, jednu zo Spevníčka Slávika 

Slovenska a druhú ľubovoľnú.  

Porota  po ťažkom rozhodovaní nakoniec ude-

lila v prvej kategórii (žiaci 1. – 3. ročníka) prvé 

miesto Viktórii Jedinákovej z 3. B, druhé mies-

to Jergušovi Rybianskemu z 3. A a o tretie 

miesto sa podelili Adela Fejfárová z 1. A a 

Rastislav Ševčík z 1. B. V druhej kategórii (žiaci 

4. – 6. ročníka) sa na prvom mieste umiestnila 

Michaela Novosadová zo 4. A, na druhom mieste 

Rafaela Trgová zo 4. B a na treťom mieste Eliška 

Ševčíková zo 4. A. Všetkým súťažiacim patrí 

pochvala za snahu a odvahu, ale aj vďaka za pek-

ný umelecký zážitok.  

          Do okresného kola postúpili víťazky jed-

notlivých kategórií Viktória Jedináková 

a Michaela Novosadová, ktoré veľmi pekne re-

prezentovali našu školu.  

pani učiteľka 

Marcela Suroviaková 



Už tradične sa naša škola zapája do jedinečného 

projektu – Deň narcisov, do ktorého ste mohli pri-

spieť aj vy, pripnúť si narcis, a tým pomôcť ľu-

ďom trpiacim rakovinou.  

Tohtoročný Deň narcisov sa niesol v posolstve: 

„Deň, keď sú slová zbytočné.“ Tento rok sa poda-

rilo vyzbierať viac ako 900.000 €.  

V uliciach miest a obcí Slovenska bolo tento rok 

takmer 16 000 dobrovoľníkov. A my, vybraní žia-

ci deviateho ročníka, sme boli jedni z nich. Spo-

ločne sme vyzbierali finančné dary a následne 

rozdávali narcisy. Najskôr sme boli v areáli 

školy, v budovách školy a neskôr sme sa 

s pedagogickým dozorom vybrali aj do ulíc 

v blízkosti Námestia Rodiny. Prispel skoro kaž-

dý a to si veľmi vážime, a nielen my, ale hlavne 

tí obdarovaní.    

ĎAKUJEME! 
Alžbeta Imrichová, 9. A 

STRANA 5 ČÍSLO 2 

          DEŇ NARCISOV 

          11. APRÍL 2014 

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ 

DIELNE 

V čase prebúdzajúcej sa jari, na začiatku apríla, sa v na-

šom Školskom klube konali Veľkonočné tvorivé dielne.  

Vo vestibule prvého pavilónu sa v hojnom počte stretli 

rodičia, starí rodičia a mladší súrodenci detí, ktoré na-

vštevujú náš Klub. Maľovali sa vajíčka, vyrábali všako-

vaké jarné ozdôbky a rodičia s deťmi si vyskúšali aj ná-

ročnú voskovú techniku. Deti si pospevovali veľkonoč-

né pesničky, recitovali známe „Šibi, ribi...“ a všetci mali 

tú správnu predšibačkovú náladu.  

Hladoši si pochutnali aj na domácich koláčoch od sta-

rostlivých mamičiek a výbornom čajíku či kávičke. A 

my sa už teraz tešíme na veľkonočné tvorenie, ktoré bu-

de opäť o rok.                                                                                         

                                                   pani učiteľka  

Lenka Banášová 



STRANA 6 POD LAVICOU 

 

Dňa 13. marca 2014 sme my žiaci 2. B triedy navštívili miestnu knižnicu v Záhorskej Bystrici. Pani 

Vierka Marošová bola veľmi milá a ochotná nám všetko ukázať a tiež nám vysvetliť, ako funguje 

knižnica. Previedla nás do sveta detských kníh a my sme ju bez mihnutia oka počúvali. Zapísali 

sme sa aj do kroniky návštev, poďakovali sa a budeme sa tešiť, keď si pôjdeme opäť po ďalšiu 

knižku. 

žiaci 2. B triedy + pani učiteľka Mária Oravcová 

MAREC-MESIAC KNIHY 

EXKURZIA 2. B V KNIŽNICI 

Mesiac marec sa už tradične niesol v znamení kníh a my sme mu nezostali nič dlžní. Vymysleli, 

uskutočnili, absolvovali sme rôzne podujatia, ktoré nás opäť o trošku viac spriatelili s knihami. Začí-

tajte sa i vy... 

ČAROVNÁ ČAJOVNÍKOVÁ ČITÁREŇ 

Milým prekvapením bolo predčítanie našich 

piatačiek ich mladším spolužiakom, pri ktorom 

deti s napätím počúvali, ako sa práve ten ich 

príbeh skončí.  

Po prečítaní príbehu či prelistovaní tých najpú-

tavejších kníh, sa mohli deti občerstviť teplým 

čajom, ktorého vôňa si ich podmanila hneď pri 

vstupe do knižnice, alebo si pochutiť na sladko

-slanej maškrte.  

Veríme, že deťom sa podujatie páčilo a postup-

ne sa z neho v našej knižnici stane čarovná tra-

dícia.  

pani učiteľka 

Monika Zámečníková 

Keď sa marec prehupol do svojej druhej polo-

vice, v našej školskej knižnici si na svoje prišli 

milovníci mýtov a legiend, objavitelia vzdiale-

ných krajín dobrodružných románov i čarodej-

níci zo sveta magických rozprávok. Práve pre 

nich sme s pani učiteľkou Martou Reinvarto-

vou pripravili zaujímavé podujatie s názvom 

„Čajovníková čitáreň“. 

Pre všetkých návštevníkov našej knižnice boli 

pripravené rôzne knihy, ktoré ich zaviedli do 

sveta fantázie a neočakávaných zážitkov. Tie 

najzaujímavejšie si mohli deti požičať domov.  

Navštívili nás všetky oddelenia Školského klu-

bu detí, od tých najmenších až po tých najstar-

ších, čo nás veľmi potešilo.  



PRVÝ POKUS 

Naša pani učiteľka Zámečníková nám povedala, 

že ideme do knižnice. Všetci sme sa potešili. Ne-

museli sme si opisovať úlohy zo slovenčiny cez 

prestávky :).  

Najskôr sme išli do kvetinárstva kúpiť ružu pre 

pani knihovníčku. Keď sme prišli, pani učiteľka 

zazvonila. Asi trikrát. Nikto neotváral. Nakoniec 

sme sa vrátili do školy. 

 

DRUHÝ POKUS 

Približne o dva dni sme išli znovu. Tentoraz 

úspešne. Pani knihovníčka bola milá. Porozpráva-

la nám, ako to funguje v takej knižnici. Priznáva-

me, trošku nás to nudilo. Pani knihovníčka nám 

tiež povedala, že ak budeme čítať knihy, bude-

me múdrejší. Bolo to trošku zvláštne vzhľa-

dom na to, že do Stredozemia sa nedostaneme 

a Gandalfa nenavštívime. Takisto si myslíme, 

že nástupisko 9¾ neexistuje.  

Neskôr nám pani knihovníčka odpovedala na 

všetky naše zvedavé otázky. Potom nám dala 

rozchod, čo nás asi najviac potešilo. 

Keď sme odchádzali, spoločne sme sa poďa-

kovali za prezentáciu knižnice a malú exkurziu 

po nej krásnou červenou ružou. Cestou sme 

mali pekné spomienky a zážitky. Potom sme 

prišli do školy a všetko bolo „fuč“! 

Eva Mečiarová 

A René Gašpar, 7. A 

NÁVŠTEVA MIESTNEJ KNIŽNICE V ZÁHORSKEJ BYSTRICI 

STRANA 7 ČÍSLO 2 

NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE 

Spolu s pani učiteľkou Monikou Mikolášikovou 

sme navštívili Mestskú knižnicu v Bratislave. Išli 

sme ôsmaci a deviataci. Chvíľu sme meškali, no 

prevádzkovatelia boli milí a ochotní nás počkať.  

Pripravili si pre nás dve zaujímavé prednášky.  Pr-

vá bola o nevyriešiteľných záhadách, akými sú na-

príklad bermudský trojuholník, UFO alebo ducho-

via. Druhá bola o vývoji našej Zeme.   

Medzitým bola aj prestávka, počas ktorej nám 

pani knihovníčka poukazovala knižnicu a všet-

ky jej časti. Dokonca tam bola miestnosť urče-

ná len pre nevidiacich.  Mohli by ste tam nájsť 

aj dlhý rad kazetových záznamov. Cez víkendy 

usporadúvajú rôzne besedy, na ktorých nevi-

diacim púšťajú špeciálne filmy s komentár-

mi k dejom,  aby si to oni sami mohli lep-

šie predstaviť, a tak si užiť film.   

Bolo to pre nás veľmi zaujímavé.  Hlavne 

prvá prednáška.  Odniesli sme si z nej na-

príklad to, že čo sa nám zdá ako niečo ne-

uveriteľné,  môže byť iba očný klam.  

Dominika Andelová 

a Simona Kubovičová, 8. A 



K Svetovému dňu Zeme sa 

pripojila naša škola výsadbou 

vresoviska v školskom areáli.  

Do práce sa s chuťou pustili 

žiaci z 8. A triedy. Zakladanie 

vresoviska nebolo jednoduché, 

ale žiaci trpezlivo urobili všet-

ky prípravné práce,  vymenili 

pôvodnú pôdu za rašelinu a 

opatrne vysadili šesť druhov 

exotických rastlín.  Nechýbala 

dobrá nálada a nadšenie z toho, 

že rododen-

dron, azalky, 

pieris aj vresy  

si našli nové 

miesto medzi 

budovami našej 

školy.   

Za túto úprimnú 

snahu, urobiť pre 

naše prostredie 

niečo viac, sa nám o týždeň rast-

liny odmenili nádhernými kvet-

mi.  Tie sme v našich myšlien-

kach venovali  Zemi s predsa-

vzatím, že sa budeme snažiť 

využívať 

jej dra-

hocenné 

zdroje s 

úctou a 

efektív-

ne.   

 

 

 

pani učiteľka 

Viera Bendíková 

SVETOVÝ DEŇ ZEME V ZNAMENÍ SKRÁŠLENIA ŠKOLSKÉHO AREÁLU 

STRANA 8 POD LAVICOU 

 22. APRÍL JE  

SVETOVÝ DEŇ ZEME 

BALETNÉ PREDSTAVENIE RÓMEO & JÚLIA 

Rómeo a Júlia, najznámejší 

príbeh lásky a smrti. Najsláv-

nejší milenci sveta, v živote 

rozdelení nenávisťou svojich rodičov, navždy 

spojení v smrti, ktorá vykúpi budúci mier.  

Baletné predstave-

nie sa odohralo v 

Novej budove 

SND. Zúčastnila 

sa ho naša deviata 

trieda. Baletné 

predstavenie vy-

myslela naša tried-

na pani učiteľka 

Monika Zámeční-

ková. Bol to 

"darček" k zvládnutému monitoru.  

Celé predstavenie trvalo približne dve hodiny. 

Nám deviatakom sa to ohromne páčilo. Zážitok 

je nezabudnuteľný. Celá dramatická scéna bola 

neuveriteľne úžasná. 

Každý z tanečníkov 

tancoval s vášňou. 

Na konci predstave-

nia sme sa všetci pos-

tavili a tlieskali sme.  

 

 

Kristína Valentová 

9. A 

 



V rámci osláv Medzinárodného dňa detí sa u nás 

na II. stupni uskutočnila udalosť s názvom 

„História po našom“. Tento rok prebiehal jej dru-

hý ročník. Celej organizácie sa tak ako minulý rok 

ujala pani učiteľka Adela Urbánová, ktorá celú 

akciu aj moderovala. 

Žiaci postupne prichádzali do svojich tried, na-

chystali si občerstvenie a pomaly sa začali oblie-

kať do svojich vyrobených kostýmov a chystať na 

prezentáciu svojich vybraných tém. 

Žiaci mali tieto témy: 

5. A – téma: Vojna, 5. B – téma: Remeslá, 6. A – 

téma: Grécki bohovia, 7. A – téma: Fantasy litera-

túra, 8. A – téma: Americká vojna za nezávislosť, 

9. A – téma: Uzákonenie spisovnej slovenčiny. 

Vďaka týmto témam sme mohli v jeden deň stret-

núť Ľudovíta Štúra, vojakov či Hobita s Gandal-

fom, známych remeselníkov – kováčov pekárov, 

hrnčiarov, obuvníkov, ale aj Prométea prikované-

ho ku skale. Mnohých žiakov pobavila hlavne té-

ma uzákonenia spisovnej slovenčiny, kde sa z de-

viatakov stali bradatí štúrovci.  

VYHODNOTENIE: 

Na 1. mieste sa umiestnila 5. B, na 2. mieste sa 

umiestnila 6. A, na 3. mieste sa umiestnila 9. A.  

V kvízových otázkach najviac bodov získali trie-

dy 7. A a 8. A. 

Cez prestávky sa konali rôzne súťaže: kto udrží 

v náručí čo najviac lôpt, kvízové otázky, podlie-

zanie lana... 

Keď sa súťaž skončila, rozdali sa ceny a začala 

sa diskotéka až do 12.30 hod. Púšťali sa rôzne 

piesne a počas prestávok sme jedli naše občer-

stvenie. Všetkým sa tento deň veľmi páčil! 

Lucie Balgová, Natália Antáleková, 6. A 

HISTÓRIA PO NAŠOM 

STRANA 9 ČÍSLO 2 



Poctivo sa pripravovali, obvä-

zovali sa navzájom, trénovali 

resuscitáciu, učili sa dôležité 

pravidlá podania prvej pomoci 

vo svojom voľnom čase 

a vyplatilo sa.  

V príjemný júnový deň si zme-

rali sily s družstvami mladých 

zdravotníkov z celej Bratisla-

vy. Dve družstvá, ktoré repre-

zentovali mladších aj starších 

žiakov našej základnej školy, 

riešili nepríjemné nehody, pri 

ktorých sa zranili ich rovesní-

ci.  

Kolobežkár so zlomenou no-

hou, futbalista s úrazom hlavy, 

veľké tepnové krvácanie na 

predlaktí či popálenina získaná 

pri grilovaní boli výzvou pre 

naše dva tímy.  

Aj keď všetky zranenia boli 

fingované, asi najťažšie bolo 

zachovať si chladnú hlavu, ne-

spanikáriť,  urobiť tie správne 

kroky v správnom poradí 

a hlavne fungovať ako jeden 

tím. Disciplína, ktorá však pre-

verila zdatnosť každého člena 

tímu, bola kardio-pulmonálna 

resuscitácia.  

Pri vyhodnocovaní najúspeš-

nejších  tímov pomýšľali naši 

zdravot-

níci na 

najlepší 

v ý s l e -

dok len 

v kútiku 

duše. Aj 

p r e t o 

zavládla 

o b r o v -

s k á 

radosť, keď hlavný rozhod-

ca Jakub Hamšík vyhlásil 

prvé miesto pre Základnú 

školu Hargašova. Piataci 

Juraj Bendík, Michal Bilka, 

Adam Poruban, Lucia Kra-

lovičová, Vanesa Veselá 

a Ema Kopčáková svojím 

nasadením  a vedomosťami 

získali najviac bodov spo-

medzi všetkých družstiev 

mladších žiakov.  

Naši starší žiaci, ôsmačky  

Dominika Andelová, Mi-

chéle Janeková, Michaela Va-

lentová, Barbora Jochová 

a Simona Kubovičová, sa 

umies tni l i 

na piatom 

mieste.  

Dôležitejšie 

ako poradie 

však je skú-

senosť, kto-

rú vďaka 

Slovenské-

mu Červe-

nému krížu v Bratislave naši 

mladí nadšenci získali. Aj pre-

to patrí veľké poďakovanie  

organizátorom tejto súťaže, 

ktorí podporujú vzdelávanie 

mládeže v tejto dôležitej oblas-

ti. 

 

Viera Bendíková,  

vedúca prírodovedného krúžku 

 

VEĽKÝ ÚSPECH MALÝCH ZDRAVOTNÍKOV 
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ A DEŇ RODINY 

Po niekoľkých upršaných dňoch sa slniečko 

umúdrilo a umožnilo deťom, aby oslávili 

Medzinárodný deň detí. Dňa 30. apríla 2014 

sa na školskom ihrisku stretlo kopec detí, 

pripravených súťažiť.  

Akciu otvorila pani riaditeľka Zuzana Kalia-

riková a nechýbal ani príhovor pána starostu 

Jozefa Krúpu. Naše moderátorky Nina Mar-

tinčičová a Alžbeta Imrichová pripomenuli, 

aká je rodina dôležitá a čo všetko sa za tým-

to slovom skrýva.  

Spestrením programu bolo vystúpenie detí 

zo ZUŠ Jozefa Kresánka. Pani Okálová nás 

všetkých pozvala na otvorenie detského 

ihriska,  ktoré vyrástlo pri druhom pavilóne 

vďaka Združeniu rodičov . A potom už nič 

nestálo v ceste tomu, aby deti súťažili 

a radovali sa zo všetkých atrakcií.  

Družstvá súťažiacich boli zložené z detí 

a rodičov. Všetci súťažili ako o život. Na 

jednotlivé disciplíny dohliadali pani učiteľ-

ky a páni učitelia zo ZŠ  a MŠ. S niektorými 

disciplínami mali tí najmenší trocha prob-

lém, ale pomáhali si, ako mohli, len aby ne-

zaostávali za tými veľkými.  Samozrejme, 

nechýbalo občerstvenie, vôňa cigánskej pe-

čienky a varenej kukurice sa šírila celým oko-

lím. Deti mohli smäd uhasiť aj džúsom dove-

zeným priamo z McDonaldu. Tak ako každý 

rok medzi najvzácnejšie atrakcie patrili nafu-

kovacie skákacie hrady. Aj hasiči a hasičky 

z DPZ Záhorská Bystrica, ktorí prišli na ha-

sičskej Tatre, sa tešili veľkej pozornosti detí. 

Tí, ktorí uprednostnili koníky, mohli sa pre-

viesť v sedle koníka alebo ho povodiť po 

ihrisku. Každý si mohol nájsť niečo, čo ho 

zaujalo.  

Poobedie utieklo ako voda. Každý bol 

s veľkým očakávaním zvedavý na vyhlásenie 

výsledkov. Samozrejme, mohli vyhrať len tí 

najlepší. Niektoré detičky boli aj smutné, že 

nevyhrali. Ale hra je hra. Na budúci rok urči-

te vyhrajú zasa oni.  

Po ukončení oficiálnych súťaží za skvelej 

hudby mohla začať diskotéka. Deti si mohli 

zatancovať a ešte sa spoločne pohrať. Tento 

rok sa MDD a Deň rodiny skutočne vydaril 

a nezostáva nám nič iné, len si počkať na ten 

ďalší. 

Nina Martinčičová, 9. A 

„DIEŤA JE ŽIVÝ 

KVET ZEME.“ 

 
 

MAXIM GORKIJ 



Žiaci a učitelia od 4. do 9. mája 

absolvovali školu v prírode. 

Miestom pobytu bol hotel Biat-

lon v Osrblí v okrese Brezno. 

Na pobyte sa zúčastnili druháci, 

tretiaci a zopár prváčikov. Po 

raňajkách sme sa každý deň –

dokonca aj 8. mája, kedy mali 

iné deti voľno, venovali učeniu, 

aby sme nevyšli z cviku. Ostat-

ný čas sme trávili v prírode. Po-

časie nám prialo a užili sme si 

dni plné slniečka. 

Program bol náročný. Okrem 

vstrebávania nových informácií 

hravou formou sa deti venovali 

pohybovým a športovým aktivi-

tám. Večer o vesmíre i vedo-

mostné súťaže boli zaujímavé. 

Diskotéka mnohých aktívnych 

tanečníkov unavila a vyčerpala. 

Na prechádzke po dedine sme 

sa dozvedeli, že miestnych detí 

nie je veľa, asi 30 a navštevujú 

školu, ktorá je odtiaľ vzdialená 

8 km. Aj miestny obchod s po-

travinami bol iný ako super-

market. Ľudia boli milí, 

ochotní a zvedaví, hneď sa 

nám prihovárali, odkiaľ sme 

a ako sa nám páči. Spestre-

ním po ceste domov bol vý-

let v Bystrianskej jaskyni. 

Deti boli spokojné a vysmia-

te.  

 

pani učiteľka 

Silvia Antalíková 

ŠKOLA V PRÍRODE Č. 1 
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V jedno pondelkové júnové ráno sme išli do ško-

ly v prírode do hotela Lesák v Tajove. Keď sme 

tam prišli, vybalili sme sa a išli sme na obed. Po-

tom sme zbierali cukríky s papierikmi, na kto-

rých boli čísla a podľa tých čísiel sme sa zaradili 

do skupín k animátorom. Tí sa snažili nám vy-

mýšľať zaujímavý program. Stále tam hrala 

hymna, ktorá chalanom liezla na nervy.  

Všetci sme boli rozdelení v štyroch skupinách: 

NO Signal, Šprti v pyžamách, Lesáci a Starí fot-

ri . Predposledný deň sme hrali vybíjanú a hru, 

kde sme zbierali papieriky, ktoré boli ako penia-

ze. Učitelia a animátorky nás naháňali a dávali 

nás do malej drevenej búdky - to bolo väzenie. 

Tlačili sme sa tam šestnásti, ale bol to najkrajší 

týždeň v škole prírode. A bez mobilov!                              

Natália Morávková, 5. B 

V stredu, ako každé ráno, bola rozcvička a  

po nej raňajky. Potom sme vyrazili na túru. 

Cesta trvala okolo dvoch hodín. Šliapali sme 

do kopca. Najťažšie bolo chodiť po kame-

ňoch, na ktorých sa nám šmýkalo. Videli 

sme, ako lietal orol nad lesom. Vždy som ho 

chcela vidieť. Spolužiaci v polovičke cesty 

začali zbierať kamene a nechcelo sa nám 

šliapať ďalej. 

Keď  sme konečne vyšli na kopec, išli sme 

sa pozrieť do tunela. Nakoniec sme zistili, 

že je zasypaný. Odpočinuli sme si, vyfotili 

sme sa a vydali sme sa späť do hotela. Nie-

ktorí išli rýchlejšie. Po ceste sme videli di-

viačie stopy. Čakal nás výborný obed. Ja na 

túto ŠVP nezabudnem! 

Emka Mečiarová, 5. A 

TÚRA 



Ráno sme sa celá trieda zišli na konečnej za-

stávke autobusu. Odviezli sme sa do Lamača 

na železničnú stanicu. Odtiaľ sme cestovali do 

Viedne.  

Cesta vlakom ubehla rýchlo. Rozprávali sme 

sa, počúvali hudbu. Pred deviatou sme už boli 

vo Viedni. Vystúpili sme z vlaku a išli na za-

stávku metra. Metrom sme sa odviezli do blíz-

kosti hradu Schőnbrunn.  

Po pár minútach chôdze sme prišli k zámku. 

Niektorí z nás išli na prehliadku zámku 

a ostatní išli do zámockého parku. Zámok bol 

prekrásny s krásnym historickým nábytkom. 

Park bol obrovský s fontánami, v ktorých plá-

vali pestrofarebné lekná. Po prehliadke zámku 

sme išli metrom do centra Viedne. Mali 

sme hodinový rozchod na obed. Niektorí si dali 

„mekáča“, niektorí  pizzu alebo čínske rezance.  

Po obede sme sa išli pozrieť do Dómu svätého 

Štefana. Je to nádherná pamiatka, postavená 

v gotickom štýle. Potom nás pani učiteľky M. 

Mikolášiková a M. Zámečníková zobrali do 

„Starbucksu“. Tam sme si dali výborný ľadový 

čaj alebo kávu. Nasledovala prehliadka mesta. 

Videli sme Prírodovedecké aj Umelecko-

historické múzeum, zámok Hofburg a rôzne 

architektonicky pozoruhodné pamiatky, ako 

napríklad Parlament či Radnicu. 

Po prehliadke mesta sme sa presunuli metrom 

do zábavného parku Prater. Pani učiteľky nám 

dali  rozchod. Tí odvážnejší vyskúšali kolotoče. 

O chvíľu sa už ozývali výkriky a smiech. Tí 

menej odvážni ich pozorovali a tipovali, či 

by to ich žalúdok vydržal. Boli tam autodro-

my, pretekárske formuly, horské dráhy, ma-

xi hojdačky a iné „nebezpečné“ kolotoče. 

Vyšantení a vykolotočovaní sme išli smer 

metro a potom vlakom domov. Vo vlaku 

sme dojedli všetky zásoby jedla, a pretože 

sme boli unavení, už sme len odpočívali. 

Vlakom sme sa doviezli do Devínskej Novej 

Vsi, odtiaľ na Patrónku a autobusom do Zá-

horskej Bystrice. Po vystúpení z autobusu 

sme sa rozpŕchli domov. 

Na druhý deň sme sa všetci zhodli, že výlet 

bol super, zaujímavý, skvelý, bombový. 

Chceli by sme sa poďakovať našej triednej 

pani učiteľke Zámečníkovej,  že nás tam 

zobrala, že to pre nás vymyslela—

ĎAKUJEME. 

Zuzana Mišovská, 9. A 

STRANA 13 ČÍSLO 2 

VÝLET DO VIEDNE 



O našich literárne talentovaných žiakoch sme na stránkach nášho časopisu písali už v predchádza-

júcom čísle. Som rada, že aj v tomto čísle môžem spomenúť ďalšie nádejné spisovateľské talenty. 

Chcela by som touto cestou zablahoželať dvom žiačkam našej školy: Branislave Vranić z 5. A, 

ktorá sa stala víťazkou celoslovenskej súťaže Slovenský detský Oskar (Príbeh filmu: Odysea) v lite-

rárnej kategórii vďaka svojej eseji „Za dúhou“ a ktorá tiež získala pekné 3. miesto v celoslovenskej 

literárnej súťaži Poetický Púchov v kategórii poézia za báseň Farebné sny. Druhou spomínanou je 

Terezka Moková zo 4. B, ktorá v literárnej súťaži Galéria Talentov získala krásne 1. miesto za prí-

beh „Náušnica a medailón“. Práce oboch dievčat si môžete prečítať aj na stránkach nášho časopisu. 

NAŠI MALÍ SPISOVATELIA... 

 

Farebné sny 

Branislava Vranić 
 

Zobudili ma farebné sny. 

Farebné ako krásne dni. 

Modrá ma dvíhala k oblohe, 

žltá ma viedla na pole. 

 

V poli bola višňa červená 

a v diaľke tráva zelená. 

Ibaže tie sny boli divné. 

Slaný vietor zafúkal pri mne. 

 

V diaľke bola oranžová tráva, 

v žltom jazere fialová ryba 
pláva. 

Pri nej bola višňa strakatá 

a dievčina dúhou poliata. 

 

Áno, áno, je to tak. 

V snoch je všetko naopak. 

STRANA 14 POD LAVICOU 

Náušnica a medailón 

Tereza Moková 

 

Išla som spať a otočila som svoje presýpacie hodiny. 

Na hodinách bol namaľovaný psíček so slniečkom 

a na druhej strane spiaci psík a mesiac. Otočila som 

ich a vždy som zaspala skôr, ako sa piesok presypal. 

Ale dnes nie. Mohla som ich pretáčať celú noc. Keď 

som konečne zaspala, sníval sa mi zvláštny sen. Sní-

valo sa mi, že s celou triedou idem lesom zaraste-

ným šípkami a ja som našla malý medailónik v tvare 

srdiečka. Keď som sa zobudila, umyla som sa, ob-

liekla a najedla. Zobrala som batoh a išla som 

s celou triedou na školský výlet. Tiež sme išli lesom 

zarasteným šípkami a tiež som našla medailón.  

   Zasa sa mi sníval sen, ale už nie o medailóne, ale 

o peknej náušnici. Keď som sa ráno zobudila, tiež 

som našla náušnicu, ako vo sne. Bol víkend a ja som 

sa zobudila neobyčajne skoro. Zobrala som medai-

lón a náušnicu a dala som ich vedľa seba. Až vtedy 

som zistila, že je ešte tma. Odhrnula som závesy 

a videla som žiaru. Uvidela som vílu. Hovorila mi: 

„Neboj sa!“ Vtedy som sa zobudila.  

   Už som nepočula čarovný hlas víly, ale len hromo-

vý hlas môjho učiteľa: „Nie sme na hodine spania! 

Sme na hodine matematiky! Zobuď sa! Máš po-

známku!“ Až vtedy som si uvedomila, že sa mi to 

celé snívalo a že som zaspala pri matike.  



Lepšie je lietať, ako nič nerobiť 

Dianka Pohlmüllerová 

Bol raz jeden motýľ, ktorý sa volal Leo. Naro-
dil sa so škaredými krídlami. Všetky motýle 
boli krásne, len on nie. Keď letel a bol smut-
ný, niekto sa ho spýtal... Bol to slimáčik, ktorý 
nemal ulitu. Bol smutný, že nevie lietať ako 
Leo. Spýtal sa ho preto: „Prečo si smutný?“ 
Leo mu povedal pravdu – že má škaredé kríd-
la a ostatné motýle sa mu vysmievajú. Slimá-
čik mu povedal, že keby nemal krídla, nemo-
hol by lietať. Tak ako on. Leo si to predstavil a 
odišiel domov zobrať lano. Obviazal ho okolo 
slimáčika a pritom ho držal v ruke. Zrazu Leo 
vzlietol a slimáčik bol šťastný. Lietal! A keď 
prišla kráľovná motýľov, pochválila ho. Leo 
dostal kryštál, a keď ho mal v ruke, krídla sa 
mu zmenili. Boli krásne modré. Tak si ich ne-
chal navždy. 

STRANA 15 ČÍSLO 2 

Z ďalšieho literárneho úspechu našich žiakov sme 

sa mohli tešiť hneď trojnásobne. Adam Iša zo 7. A, 

Dominika Andelová z 8. A, Nina Martinčičová z 

9. A boli ocenení Literárnym centrom BASIC za 

svoje práce, ktoré písali na tému „Prečo som 

doležitý/á...?“. Úvahy na nie celkom ľahkú tému sa 

im naozaj vydarili, a tak si mohli osobne prevziať 

ocenenia priamo z rúk slovenského moderátora a 

humoristu Andreja Bičana a spisovateľky Gabriely 

Revickej. Všetkým srdečne gratulujeme! 

Literárne tvoriví sú už aj naši mladší žiaci. Začítajte sa do príbehu o smutnom motýľovi, ktorý napísala 

Dianka Pohlmüllerová z 3. A. 

Leto...  

už nám pomaly, ale isto klope na dvere, aj diev-

čatá zo štvrtej triedy sa ho už nevedia dočkať.  

A aké by to bolo leto bez sladkostí! 

Konečne ide leto, 

keď krásne svieti slnko. 

Slniečko hreje, 

na všetkých sa krásne 
smeje. 

 

Kristína Horváthová, 4. B 

Skončila sa deťom škola, letný tábor už nás 
volá 

Plavky zbaľme do kufra, veď vietor už nefúka 

Kúpaliská otvorené, pri pokladniach dlhé rady 

Obchody majú plaviek a nafukovačiek  

plné sklady 

Ale ja som si kúpila na rybárčenie návnady. 

Rafaela Trgová, 4. B 

Čokoládka 

 

Aha!  Na stole je čokoládka! 
Vyzerá výborná, chutná a 
sladká. 
Schmatnem ju do ruky a už 
ju jem. 
Napísať básničku o nej ja 
chcem. 
 
Sedím tu nad stolom, 
nápadov niet. 
 

 
Našla som ju pod stromom... 
 
a čo ďalej? 
 
Čakám tu už hodiny. 
Už to mám! 
Pôjdem von na prázdniny. 
Zoberiem si vernú čokoládku, 
moju veľkú Milku kamarátku. 
 

 
Viktória Udvardyová, 4. A 
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