
V piatok 3. 6. sme oslávili Medzi-

národný deň detí v škole po svo-

jom. Mali sme školský projekt His-

tória po našom, ktorého organizá-

torom bol pán učiteľ Ilko. My sme 

sa na to pripravovali asi najviac zo 

všetkých akcií v tomto školskom 

roku. 

Celé sa to začalo, keď nám to náš 

triedny učiteľ oznámil. Každá trie-

da II. stupňa 

si mala vy-

brať tému z 

d e j e p i s u , 

ktorá ju naj-

viac zaujala 

a k tomu 

mala vymys-

lieť scénku. 

My sme si 

vybrali dobu 

kamennú.  

Poctivo sme 

sa pripravovali. Mali sme zopár 

stretnutí, rozdelili si úlohy 

(rozprávač, režisér, lovci, zberač-

ky), obliekli si jednoduché obleče-

nie a začali nacvičovať, aby sme 

všetko stihli. 

Priebeh súťaže bol nasledujúci: naj-

skôr nás privítali pán učiteľ Ilko a 

pani riaditeľka Kaliariková, poveda-

li zopár úvodných slov a potom na-

sledovali prezentácie scénok. 

Trieda 6. A sa predstavila so scén-

kou „Vznik islamu“. 

 Po nich nasledovala trieda 6. B so 

svojom scénkou „Bitka pri Termo-

pylách“.           (pokračovanie na str. 2) 
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Slovo na úvod... 

Kaţdý koniec so sebou prináša 

nový začiatok. Rovnako je to aj 

s týmto končiacim sa školským 

rokom a novým vydaním nášho 

časopisu.  

V závere ľudia zvyknú bilanco-

vať - čo preţili, čo nestihli, čo 

bolo dobré, čo sa nepodarilo, čo 

sa ešte stihnúť dá... Zhodnote-

nie tohto školského roka ne-

chám na kaţdom z vás. Verím, 

ţe bol podnetný, obohacujúci, 

plný víťazstiev, nezabudnuteľ-

ných záţitkov, nových priateľ-

stiev. Ţe ste si v ňom našli niečo 

pekné, čo vás potešilo. Moţno 

niečo ťaţké, čo vás však posu-

nulo vpred. Aj za to by sme 

mali byť vďační. 

Na kaţdom konci je teda dobré, 

ţe niečo začína. Pre nás všet-

kých sú to letné prázdniny. 

(Hurá!) Pre našich deviatakov 

tieţ nový stredoškolský ţivot, 

pre našich štvrtákov zasa ten 

„druhostupniarsky“. Všetkým 

vám preto prajem, aby ste do 

svojich nových začiatkov vstú-

pili tou správnou nohou a ţelám  

vám popri tom veľa šťastia! 
pani učiteľka 

Monika Zámečníková 



Prvú časť programu uzatvorila trieda 7. A so scénkou „Objavné plavby, objavitelia a objavení“.  

 

 

Potom nasledovala krátka prestávka. Po nej prišla na rad trieda 

5. A so scénkou „Prvé dediny a mestá“. 

 

 

 

 

Za nimi sme nasledovali my. Všetko sme mali 

nacvičené do detailov, takže sa nebolo čoho obá-

vať. Pripravili sme si scénku na tému „Ţivot lov-

cov a zberačov“.  

Po scénke sme mali my a 7. A pri-

pravené nástenky, ktoré sme vy-

svetlili a prečítali, a každá trieda mala ešte pripravené 3 kvízové otázky, ktoré sa týkali ich scénok.  
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Záver celej súťaže patril 8. A a ich scénke „Atentát na Františka Ferdinanda d´Este“.  

 

 

 

 

 

Kým sa porota dohodla na tom, kto zvíťazí, de-

viataci si pre nás pripravili súťaže a počas toho 

nás veľmi dobre zabávali. 

Keď porota rozhodla, nastala chvíľka pravdy. Na 3. mieste sa umiestnila trieda 6. A, na 2. mieste sme 

skončili my - 5. B! Na 1. mieste sa umiestnila trieda 7. A. 

My sme ako výhru dostali veľký melón, ale to nebolo všetko. Asi najlepší bol ten pocit, keď sme boli 

ohodnotení a odmenení za dobre odvedenú prácu. Aspoň sme videli, aké je dôležité sa pripravovať a 

dať si na tom záležať, ako to len „odfláknuť“. Chceli by sme mať takéto akcie častejšie, lebo nás to 

veľmi bavilo :)!                                                                                                

 Viktória Jedináková, 5. B 
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Foto: Peter Šteffek 

Zdroj: www.zahorskabystrica.sk 

MDD a Deň rodiny sme 3. júna oslavovali nie-

len v škole, ale aj po vyučovaní. Na školskom 

dvore boli vytvorené rôzne stanovištia so zaují-

mavými súťažnými disciplínami. 

Celé popoludnie sa začalo tanečným vystúpením 

žiakov zo Základnej umeleckej školy Jozefa 

Kresánka ako uvítanie všetkých detí a rodičov.  

O 15:00 sa začala registrácia súťažiacich, kde 

sme sa išli zaregistrovať aj my. Potom sme zača-

li súťažiť. Išli sme na vojenskú dráhu, futbal, 

florbal, petangue, logiku, stonožku, triobeh, pní-

ky, pin-pong, hod lietajúcim tanierom,... Bolo to 

super! 

V areáli školy sa tiež nachádzali rozličné stánky 

s občerstvením, čiže sme neboli hladní a mohli 

si doplniť sily a energiu.  

Na stanovištiach, ktorými sme postupne pre-

chádzali, sme mohli získať body. Po absolvo-

vaní všetkých disciplín sme odovzdali kartičky 

s nazbieranými bodmi a čakali na vyhodnote-

nie.  

Okolo siedmej sa celá súťaž skončila a nasle-

dovalo vyhodnotenie najlepších tímov. Bolo 

odmenených prvých 11 tímov.  

Nie každý tím sa umiestnil, ale náš rozhodne 

áno! Volali sme sa Adaráči a spolu so spolužia-

kom Matejom Švoňavom sme skončili na 1. 

mieste! Boli sme veľmi radi. Dostali sme po-

hár, medaily, florbalové a futbalové lopty,... 

Potom sme si ceny rozdelili a odišli domov s 

vynikajúcou náladou. Takto úspešne sa pre nás 

skončil tento úžasný deň. 

Amy Kestler 

a Kristián Kobielsky, 5. A 

OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ A DŇA RODINY 
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Dňa 22. 4. 2016 mala sviatok 

naša Zem a my sme pod vede-

ním pani učiteľky Bendíkovej 

na oslavu tohto dňa sadili kve-

ty.  

Počas veľkej prestávky devia-

taci pripravili pôdu pred pavi-

lónom druhého stupňa.  

Vybraní zástupcovia z tried 

druhého stupňa potom počas 

5. hodiny prišli pred budovu 

pavilónu a vybrali si ich kve-

ty. Naša trieda si vybrala ružu.  

Postupne zá-

s t u p c o v i a 

zasadili svoje 

kvety a uro-

bili si spo-

ločnú fotku. 

Počas šiestej 

hodiny sme 

my deviataci ešte 

pokračovali so 

sadením zvyš-

n ýc h  k v e t í n 

a poliali sme ich.  

Pani učiteľka uro-

bila tiež tabuľku, 

ktorú sme pripev-

nili do stredu zá-

hradky.  

Nakoniec nás pani učiteľka Zá-

mečníková vyfotila 

spoločne s pani uči-

teľkou Bendíko-

vou a kvetinovou 

záhradkou.  

Dnešný deň Zeme 

bol super! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síce sme boli niektorí špinaví 

od hliny a mokrí od vody, ale 

odviedli sme kus dobrej roboty 

a užili sme si to.  

Boli sme radi, že sme si takto 

skrášlili našu školu. Všetci sa 

už tešíme na budúcoročný Deň 

Zeme! 

Denisa Bukovská, 9. A 

DEŇ ZEME 
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RODINA TAMBURELLI 
(PROJEKT PRE NEMECKÝ JAZYK S FINANČNOU PODPOROU NADÁCIE VOLKSWAGEN SLOVAKIA) 

STRANA 6 POD LAVICOU 

Projekt určený pre nemecký jazyk, podporený a financovaný Nadáciou Volkswagen Slovakia vypraco-

vávali žiaci 6., 7. a 8. ročníka postupne v priebehu dvoch mesiacov. 

Rodina Tamburelli je cirkusová rodina, ktorú žiaci poznajú zo svojej učebnice. Jej rodinní príslušníci 

sa nám najskôr predstavili v podobe komiksov, na ktorých pracovali žiaci 6. A triedy. Po tejto zásluž-

nej „nemeckej práci“, vďaka ktorej sme túto rodinku bližšie spoznali a žiaci mali možnosť precvičiť si 

svoje jazykové znalosti aj kresliarske zručnosti, nasledovala odmena pre najšikovnejších a najkreatív-

nejších tvorcov a malá výstava komiksov u nás v 2. pavilóne. 

Monika Zámečníková, učiteľka nemeckého jazyka 

6. A 

Najlepší komiksoví tvorcovia:  

H. Mikudýk 

M. Makovinský 

S. Pérez  

L. Gregová 

A. Antalová  

J. Kapánek  

T. Švec  

M. Vávra 

                                           

RODINA TAMBURELLI U LEKÁRA 
(PROJEKT PRE NEMECKÝ JAZYK S FINANČNOU PODPOROU NADÁCIE VOLKSWAGEN SLOVAKIA) 

Tento rok sa naša trieda 7. A zúčastnila nemeckej súťaže (projektu) Volkswagen.  

V rámci dvoch triednych skupín na nemecký jazyk sme boli ešte rozdelení do menších sku-

piniek. Na prípravu sme mali tri hodiny nemčiny. Prvé dve hodiny sme vymýšľali dialógy a rozdeľo-

vali sme si úlohy (lekár, sestrička, klauni). Na tretej hodine sme zasa vyrábali kulisy a pripravovali 

kostýmy. Až na ďalšej hodine sme prezentovali svoje pripravené scénky, ktoré sme museli vedieť na-

spamäť.  

Témou scénky bola návšteva lekára dvoch klaunov rodiny Tamburelli, ktorí musia ísť na cirkusové 

predstavenie do Berlína, no jeden z klaunov náhle ochorel a potrebuje lekársku pomoc. Vyhrať však 

mohla len jedna skupina, ktorá dostala nemeckú knižku a malú sladkú odmenu. 

Vyhrala skupina, ktorá scénku predviedla najlepšie a mala tiež najviac kulís. Každý žiak hlasoval po-

čas predvádzania scénok na papier a hodnotil, ktorá zo skupín by mala vyhrať. Nakoniec pani učiteľka 

Zámečníková spočítala body a spolu s nami vyhodnotila celý projekt. 

Ďakujeme pani učiteľke Zámečníkovej, že nám s týmto pomohla! 

Ema Mečiarová, 7. A 



RODINA TAMBURELLI NA CESTÁCH... 
(PROJEKT PRE NEMECKÝ JAZYK S FINANČNOU PODPOROU NADÁCIE VOLKSWAGEN SLOVAKIA) 
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Výhercovia z 1. skupiny NEJ: N. Liďáková, 

K. Kližanová, M. Bilka, M. Blažíček, 7. A 

Výherkyne z 2. skupiny NEJ: V. Staráčková, 

V. Veselá, A. Miškivová, P. Maderová 7. A 

S poslednou výzvou pre náš nemecký projekt sa popasovala trieda 8. A, ktorá mala za úlohu natočiť ne-

mecké videá s témou: Rodina Tamburelli cestuje do Berlína.  

Po rozdelení úloh (zvukár, kameraman, strihač, klauni, okoloidúci) a napísaní scenára na hodinách ne-

meckého jazyka čakala žiakov asi najťažšia úloha. Zosúladiť svoje povinnosti a voľný čas, stretnúť sa a 

natočiť čo možno najlepšie nemecké video. A podarilo sa! Tri skupiny ôsmakov natočili naozaj parádne 

videá so smiešnymi klaunami, zmätenými „okoloidúcimi“, ktorí sa ich snažia navigovať zo Záhorskej 

Bystrice či Marianky do Berlína, ale aj s neveriacky sa prizerajúcimi „divákmi“ (obyvateľmi Záhorskej 

a Marianky), ktorí asi veľmi nerozumeli tomu, prečo naši ôsmaci behajú po uliciach v klaunovských 

parochniach a nosoch, rozprávajú po nemecky a ešte sa pri tom aj úžasne bavia.  

Všetky súťažné videá si môžete pozrieť na webovej stránke našej školy. My v školskom časopise pri-

kladáme zostrih z víťazného videa, ktorého autormi sú: T. Hronský, R. Mišovský, P. Švajlen, R. Ma-

šek, L. Kružic a A. Prepik z 8. A. 

Monika Zámečníková,  

učiteľka nemeckého jazyka 

 

 



V apríli sme sa pod vedením pani učiteľky Cigánikovej 

a pána učiteľa Ilka zúčastnili na prehliadke Slovenského 

hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Bolo to 

príjemné oživenie hodín fyziky, pretože sme sa o látke, 

ktorú sa učíme, dozvedeli viac od profíkov ako 

z učebnice. 

Po zábavnej ceste autobusom sme nemuseli dlho čakať. 

Náš príchod bol očakávaný, a tak sme boli hneď uvíta-

ní. Ako prvá nasledovala prednáška v hlavnej miestnos-

ti pre výskum a pozorovanie družice a predpovede po-

časia, kde nám bola premietnutá prezentácia, ktorá nám 

bola aj 

komentovaná. Pán, ktorý nás sprevádzal prvou fázou 

našej prehliadky, bol milý a vysvetlil nám neznáme 

pojmy. Následne sme hádali, o akú historickú pamiat-

ku ide a kde sa nachádza, alebo napríklad o akú prírod-

nú katastrofu, či krásny prírodný úkaz ide. Z toho sme 

si odniesli veľa informácii, ale aj veľa „srandy“ pre 

nepodarené pokusy o správnu odpoveď. 

Keď skončila  prednáška, mali sme kratšiu prestávku, 

ktorá bola viac-menej využitá na fotenie a robenie si 

„selfie“. Potom nás zaviedli do tzv. meteorologickej 

záhradky, kde sa nachádzalo množstvo zrážkomerov, 

o ktorých nám porozprával ďalší muž, ktorý nás tam sprevádzal. Mali sme možnosť vidieť vnútro 

meteobúdky, ktorá nám bola aj podrobne opísaná.  

Na záver bol čas na otázky a po nich sme sa vrátili do Záhorskej Bystrice, kde sa skončil náš deň 

plný fyziky a zaujímavých informácií. 

Vanesa Veselá, 7. A 

EXKURZIA V SHMÚ 
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My žiaci 9. A a 8. A sme navštívili Múzeum ho-

lokaustu v Seredi. Práve tu sa počas 2. svetovej 

vojny nachádzal pracovný a koncentračný tábor. 

Keď sme prišli na miesto, pozreli sme si video, 

ktoré poukazovalo na to, ako sa tam žilo. Bol to 

silný príbeh o panej, ktorá prežila holokaust. 

Neskôr sme mali pani sprievodkyňu, ktorá nám 

porozprávala všetko o holokauste, ale aj ochotne 

odpovedala na naše otázky. Tiež nám ukázala 

vagón, v ktorom prevážali ľudí do koncentrač-

ných táborov. Nakoniec sme si tento vagón 

mohli všetci pozrieť. 

Bol to silný a neuveriteľný zážitok. Ďakujeme 

pani učiteľke Cigánikovej a pánovi učiteľovi 

Ilkovi, že nás  na túto exkurziu zobrali. 

Eva Mečiarová, 9. A 

 

(obrazová príloha na ďalšej strane) 

MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI 



Dňa 21. apríla sa v rámci nášho Prírodovedného krúžku konala exkurzia do Slovenského národného 

múzea. Išli sme sa pozrieť na výstavu, ktorá zobrazuje fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov. 

Sprevádzala nás naša pani učiteľka Bendíková a niekoľko výnimočných pavúkov. Boli tam takmer 

všetky: farebné, veľké, malé, jedovaté, rýchle aj chlpaté. Počas prehliadky sme získavali veľa zaují-

mavých informácií. Odporúčam ísť sa tam pozrieť a obdivovať ich rovnako ako my.  

Natália Antáleková, 8. A 

FASCINUJÚCI SVET PAVÚKOV A ŠKORPIÓNOV 
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„PRÍRODA  

JE STÁLE 

OTVORENÁ 

KNIHA A PRÁVE 

V NEJ STOJÍ ZA 

TO ČÍTAŤ.“ 

 

ANTONI GAUDÍ 

MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI (OBRAZOVÁ PRÍLOHA): 



V jeden slnečný deň sme sa 6. A a 6. B trieda v sprievode pani učiteľky Mikolášikovej a pána učiteľa 

Ilka vybrali na literárno-historickú exkurziu do Nitry.  

Na námestí v Nitre sme sa stretli s veselou paňou, ktorá nás sprevádzala (sprievodkyňou :)) celé tri 

hodiny po pamiatkach a zaujímavostiach mesta Nitra. Ako prvý nám ukázala zaujímavý františkánsky 

kostol. Rozprávala nám o Cyrilovi a Metodovi, kniežati Pribinovi, panovníkovi Rastislavovi 

a spomenula nám aj príbeh o Svätoplukových prútoch. Dokonca sme sa boli pozrieť aj na jeho sochu. 

Potom sme vyrazili do katedrály (kostola), kde nás veľmi zaujal jeho krásne vyzdobený interiér. 

Oproti kostolu bola menšia výstava. Obzreli sme si tam slávnostné odevy, rôzne staré knihy a iné. 

Fotili sme sa na návrší hradu a katedrály a videli sme odtiaľ skoro celú Nitru. V závere exkurzie sa 

nám podarilo nájsť poklad. Bol v truhlici.  

Výborné na celej tej exkurzii bolo, že hneď na začiatku sme všetci dostali krásne farebné niekoľko-

stranové brožúry (knižočky), v ktorých sme mali vypĺňať úlohy a ich riešenia nám stále prezrádzali, 

ako a ktorým smerom sa posunúť k ďalšiemu bodu exkurzie.  

Keď sme sa vrátili, boli sme plní zaujímavých informácií a zážitkov. 

Viktória Udvardyová, 6. A 

PÁTRANIE PO HRADNOM POKLADE V NITRE 
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Ochutnali ste za jeden deň okolo 50 druhov roz-

manitých čokoládových pochúťok, a zároveň sa 

dozvedeli niečo o veternej energii, alternatív-

nych zdrojoch energie a mali možnosť nazrieť 

do vnútra veternej turbíny? My áno!  

Túto možnosť dostali naše triedy v dvoch termí-

noch v spojení tried 6. A so 6. B a 7. A s 8. A. 

Pán sprievodca nám už v autobuse do Prellen-

kirchen-u (čo je v Rakúsku, hneď tu toť za hra-

nicami) vysvetľoval, čo môžeme vidieť von z 

okna a zahrnul nás informáciami, čo nás ešte 

čaká. Naše pani učiteľky by sa najradšej nechali 

vysadiť v miestnych viniciach a ich pivničkách :). 

Prednášku nám robil pán starosta a sprievodca tej-

to rakúskej obce, ktorá vlastní niekoľko veterných 

elektrární a poskytol nám ich prehliadku spojenú s 

výstavou.  

Prekladal to pán sprievodca, no dal šancu prekla-

dať aj jednému zo žiakov (Dominikovi Dielesseno-

vi zo 7. A), ktorý si s tým poradil na jednotku. Po 

výklade a prehliadke nám ešte ostal nejaký čas 

pred návštevou čokoládovne. To sme využili na 

rozchod v nákupnom centre za obcou Kittsee. Tam 

sa podaktorí pokúšali komunikovať v nemčine. 

Po príchode do Hauswirth čokoládovne v Kittsee 

nám bol premietnutý film o histórii podniku. Ako 

ďalšia nasledovala obhliadka až do centra diania, 

kde sa čokoláda a rôzne čokoládové maškrty a 

hlavne čokoládové postavičky, ktorými sa preslá-

vili, vyrábajú a balia. 

Všade bolo cítiť vôňu kakaa. A tak sme sa cítili, 

ako keby sme sa prechádzali po továrni Willyho 

Wonku. Ale až po tomto všetkom prišla chví-

ľa, na ktorú všetci čakali - ochutnávka. Bolo 

to, ako keby ste vypustili levy do divočiny a 

len čo dostali povel, že môžu, tak sa otvorili 

dvere, všetci brali košíky a už sa hrnuli na 

sladkosti.  

Odchádzali s dobrotami, ktoré im tam chutili 

najviac. Niektorých bolelo brucho, ďalší boli v 

pohode, stačilo odhadnúť, koľko ich žalúdky 

zvládnu. No aj pani učiteľky si tu prišli na svo-

je. Hlavne pri rumových bonbónoch :). 

Cesta späť ubehla rýchlo. Celý výlet bol plný 

zážitkov a verím, že každý si tam prišiel na 

svoje. 

Vanesa Veselá, 7. A 

VIETOR SA SNÚBIL S ČOKOLÁDOU 

STRANA 11 ROČNÍK 3, ČÍSLO 2 



Aj tento školský rok sme sa rozhodli osláviť marec - mesiac knihy. Čítali sme, písali, tvorili, na-

vštevovali miestnu knižnicu a zabávali sa rôznymi podujatiami, ktoré pre nás/vás pripravila škol-

ská knižnica a pani učiteľky slovenského jazyka a literatúry. 

Marcovú súťaž o najlepšieho ilustrátora či autora vlastnej 

poézie alebo prózy vyhlásila naša školská knižnica v spolu-

práci so všetkými žiakmi školy. Zapojiť sa mohol každý, 

kto rád kreslí alebo vymýšľa vlastné prozaické či poetické 

dielka. 

Počas tohto knižného mesiaca skrášlili chodby I. aj II. pavi-

lónu vyzdobené schránky s nápisom súťaže, do ktorých 

mohli všetci aktívni spisovatelia, kresliči a maliari vhadzo-

vať svoje vlastnoručne vyhotovené práce.  

Súťažilo sa v 3 kategóriách: najkrajšia ilustrácia, najkraj-

šia báseň (teda poézia) a najkrajší príbeh (teda próza). 

Hodnotenie prác nebolo jednoduché. Všetky boli naozaj 

veľmi originálne a inšpiratívne. Nebolo ľahké vybrať tie 

„ n a j “ . 

Preto sa 

v každej kategórii umiestnilo viacero úspešných 

tvorcov, ktorých zoznam so súťažnými prácami 

uvádzame aj tu v školskom časopise. 

Táto súťaž sa na našej škole konala po prvýkrát, 

no verím, že sa z nej pomaly stane tradícia, kto-

rou budeme vzdávať úctu najlepším priateľom 

človeka - knihám.  

Monika Zámečníková, školská knihovníčka 

AKO SME OSLÁVILI MAREC - MESIAC KNIHY 

STRANA 12 POD LAVICOU 

MOJA VLASTNÁ TVORBA 

Vyhodnotenie:    

NAJKRAJŠIE ILUSTRÁCIE 

Simonka Trutzová z 1. A 

Charlotte Kahayová z 3. B 

Viktória Krettová zo 4. A 

 

NAJKRAJŠIE BÁSNE 

Mária Reľovská z 3. A  

za báseň Vrabčí tanec 

Jerguš Rybianský z 5. A  

za báseň Čo vraví gamer (gejmr)? 

     Patrik Bartoš a Alan Kubaský zo 6. B  

      za báseň Škola  

 

 

NAJKRAJŠIE PRÍBEHY 

Nelka Pavlíková z 1. A  

za príbeh Ako sneţienky prišli k svojmu menu 

Zuzka Lisková z 1. A  

za rozprávku Páv 

Michaela Baslíková z 2. B  

za príbeh Skoč so mnou do rozprávky 

Veronika Tekerová z 2. B   

za Rozprávku o veveričke 

Liana Morgošová z 3. B  

za príbeh Matej a jeho slávna sestra 

Terézia Besedičová zo 4. A  

za príbeh Záhady kocúrika Fúzika 



Marcové popoludnia v našej školskej knižnici sme 

chceli spríjemniť nielen deťom v školskom klube, 

ale všetkým, ktorí si radi vypočujú zaujímavý roz-

právkový príbeh a popri tom si s chuťou zasúťažia. 

Vymysleli sme preto Rozprávkovú čitáreň. 

Tak sme sa pravidelne stretávali, veľkí čítali, malí 

počúvali, všetci súťažili a tešili sa zo správne uhád-

nutej kvízovej otázky a malej knižno-sladkej odme-

ny. A veľmi nás to bavilo :). 

Monika Zámečníková, školská knihovníčka 

 

ROZPRÁVKOVÉ ČÍTANIE V KNIŢNICI 

STRANA 13 ROČNÍK 3, ČÍSLO 2 

MOJA „NAJ“ KNIHA 

V mesiaci knihy pani učiteľky slovenského jazy-

ka a literatúry pre vás - milí žiaci - pripravili zau-

jímavú knižnú akciu. Počas nej ste si mohli vy-

brať „naj“ knihu, s akou ste sa doposiaľ stretli, 

stručne ju popísať, oživiť ilustráciou či obráz-

kom, a tak odporučiť svojim spolužiakom. 

Práve preto sa z našich skriniek v II. pavilóne 

postupne stávala farebná výstavka. Každý z vás 

mal totiž práve na svojej skrinke vlastný knižný 

tip na nejakú zaujímavú, vtipnú, dobrodružnú, 

fantastickú rozprávkovú knihu. Vaše čitateľské 

inšpirácie neraz prilákali a zaujali nejedného z 

vás. 

Verím, že aj takýmto spôsobom ste sa navzájom 

povzbudili v čítaní a podnietili ostatných k novým 

čitateľským zážitkom.  

pani učiteľka  

Monika Zámečníková 



KRÁČALI SME PO STOPÁCH ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 

STRANA 14 POD LAVICOU 

Tento rok sme sa my 8. a 9. trieda vybrali po 

stopách štúrovcov. Navštívili sme 3 miesta 

v priebehu 9 hodín. Ako prvá zastávka bola 

Modra a jej Múzeum Ľudovíta Štúra. Chvíľku 

sme čakali na menšom dvore, neskôr nás zavo-

lali dovnútra. V budove sme videli plno sôch, 

obrazov, dokonca aj kosti Ľudovíta Štúra 

z nohy, ktorú si postrelil.  

Po prehliadke sme išli do izby, kde skonal Ľu-

dovít  Štúr. Súčasťou exkurzie boli aj návštevy 

hrobov našich slovenských dejateľov, našich 

hrdinov, ktorí napríklad aj slovom bojovali za 

národ. 

Keď sme boli usadení v autobuse, šli sme smer 

Hlboké. Tam sme navštívili Múzeum Jozefa 

Miloslava Hurbana. Vypočuli sme si nové in-

formácie a šli sme sa pozrieť na cintorín.  

Čakala nás už posledná zastávka – Myjava. 

Autobus zastavil a my už sme boli na Myjave. 

Dostali sme sa do Múzea slovenských národných 

rád. Pani sprievodkyňa nám tam povedala  aj nie-

čo o revolúcii a šli sme dovnútra. Tam sa plno ve-

cí opakovalo z predošlých exkurzií. Po skončení 

prednášky sme sa mohli prejsť po múzeu, kde sme 

videli mnoho dejepisných udalostí na tabuliach, 

plátnach, exponátoch. A na záver sme mali roz-

chod na Myjave. Po rozchode sme išli dlhú cestu 

domov. Potom sme sa všetci rozlúčili pri škole 

a išli každý svojím smerom po svojom a po svo-

jich. 

Celí unavení a obohatení novými informáciami 

sme sa vrátili domov. 

Týmto by som chcela poďakovať pani učiteľke 

Mikolášikovej a pani učiteľke Zámečníkovej, že 

to s nami vydržali  a taktiež 8. A a 9. A za skvelý 

výlet. 

Sara Balogová, 8. A 



druhé družstvo dosiahlo len 1500. Nasledujúci deň 

bolo na svahu klzko. Aj pre mňa. Prvý pokus ne-

vyšiel, skončila som hore nohami a dokrútenými 

lyžami na kraji lesíka. No vyšli sme aj na vyšší 

kopec, čo bol pre nás zážitok .  

„A je to tu, sneží!“ To bola prvá štvrtková 

„hláška“ každého z nás. Išli sme na raňajky, ktoré 

boli mimochodom vo forme švédskych stolov, a 

guľovali sme sa. Ožil v nás detský duch naplnený 

smiechom.  

Aj keď bol všade ľad, naučili sme sa lyžovať v 

náročných podmienkach. V záverečnom spoločen-

skom programe sme znovu ukázali naše vedomos-

ti. V zábavnej súťaži o Slovensku sme obhájili 

našu vedomostnú prevahu a znovu sme porazili 

spriatelené školy ubytované s nami  v hoteli. Bolo 

to skvelé, hrali sme grilovanie, pantomímu, karao-

ke, hudobný kvíz, slepú mapu a ďalšie.  

A je tu piatok! Óóóóó, áno, deň, ktorý tiež lyžuje-

me a bežíme do otvorených náručí našich šťast-

ných a oddýchnutých rodičov. 

Vanesa Veselá, 7. A 

Ako iste mnohí viete, 1. februára sme išli na cestu 

plnú zábavy, zážitkov, nových vecí a 

„prinaučenia sa“, t. j. na lyžiarsky výcvik. Aj keď 

to tak veľmi uveriteľné nebolo, vystúpime z auto-

busu a sneh nikde! Ako dozor s nami išli pán uči-

teľ Soták a pán učiteľ Dudík. Naše spojenie tried 

7. A + 9. A urobili z výletu ešte väčšiu „haluz“. V 

prvý deň sme sa usadili, išli na somársku lúčku, 

kde nás učitelia rozdelili na dve skupiny: 

„lyžoval“ a „nelyžoval“. Jednoduché, že? A ešte 

podaktorí z nás dostali zákaz rozprávania do piat-

ku, ako napríklad ja, a do štvrtku moja spolubý-

vajúca Paulínka. Keby ste nás poznali, pochopíte.  

Druhý deň sme začali lyžovať na Opalisku a to 

nie sme vôbec opálení. V skupine začiatočníkov 

sa ukázali aj talenty, ako chalani z 9. A. Za jeden 

deň sme už zlyžovali kopec červeného stupňa, 

čiže druhého! To by si žiadalo potlesk, nie?  

Tretí kritický deň. Po vydarenej lyžovačke sme 

večer porazili dve školy vo vedomostnom AZAD 

kvíze s názvom  družstva „Hargaška“. Súperov 

sme prevalcovali počtom bodov 5800, pričom 

TAK SME LYŢOVALI... 

STRANA 15 ROČNÍK 3, ČÍSLO 2 



láčiky, sušienky, čaj a káva, za čo všetci ďakuje-

me obetavým mamičkám. Maľovali sa vajíčka, 

vyrábali veľkonočné pozdravy a dekorácie a ro-

dičia s deťmi si vyskúšali aj náročnú voskovú či 

povrázkovú techniku. Deti spievali jarné pesnič-

ky a recitovali známe „Šibi, ribi...“. Všetci mali 

tú správnu jarnú náladu.  

Tretiaci si pre svojich rodičov pripravili aj krátky 

program, ktorý ukončili takýmto prianím: 

„Ţeláme vám veľa smiechu, na Veľkú noc len 

potechu. A v pondelok veľký zhon a ţenám kúpa-

čov plný dom.“ My všetci sa už teraz začíname 

tešiť na veľkonočné tvorenie, ktoré bude opäť o 

rok. 

pani učiteľka 

Lenka Banášová 

SLÁVIK SLOVENSKA 2016 

STRANA 16 POD LAVICOU 

VESELÉ VEĽKONOCOVANIE 

Prišla jar. Asi najkrajšie ročné obdobie. Všetko 

rastie, kvitne, šteboce a prvé lúče slniečka zo-

hrievajú naše skrehnuté kosti. Všetci sa viac us-

mievame a mnohým nevadí ani jarná únava ale-

bo alergické reakcie. 

Spolu s jarným počasím prichádzajú aj sviatky, o 

ktorých sa hovorí ako o sviatkoch jari – Veľká 

noc. 

Takú menšiu oslavu jari sme si spravili aj my – 

Školský klub detí pri ZŠ Hargašova. V stredu 16. 

marca sa uskutočnili VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ 

DIELNE. V šiestich oddeleniach Školského klu-

bu detí sa stretli rodičia, starí rodičia a mladší 

súrodenci „našich“ detí. Všade rozvoniavali ko-

Po roku opäť zaznel spev slávikov aj u nás 

v škole. Najlepší speváci z jednotlivých tried sa stretli 20. 

apríla v školskom kole súťaže Slávik Slovenska. Spevom ľu-

dových piesní prezentovali svoj talent a vzťah k spevu. Poro-

ta si vypočula 27 spevákov, z ktorých vybrala víťazov. 

V 1. kategórii (žiaci 1. – 3. ročníka) udelila 1. miesto Adele 

Fejfárovej z 3. A, 2. miesto Lee Mišík z 1. A  a 3. miesto Al-

žbete Zámečníkovej z 2. B. 

V 2. kategórii (žiaci 4. – 6. ročníka) sa na 1. mieste umiestni-

la Terezka Besedičová zo 4. B, na 2. mieste Ema Kováčiková 

z 5. A a na 3. mieste Viktória Jedináková z 5. B. 

Víťazky jednotlivých kategórií Adela Fejfárová a Terezka 

Besedičová reprezentovali našu školu v okresnom kole. 

pani učiteľka Marcela Suroviaková 



4. miesto: V. Veselá 

(kapitánka), E. Kopčáková,  

K. Kližanová, V Staráčková,  

L. Kralovičová;  

M. Bilka (náhradník) 

 

7. miesto: L. Ďurkovičová 

(kapitánka), E. Mečiarová,  

N. Antáleková,  

S. Diviaková, 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

ÚSPEŠNÍ MLADÍ ZDRAVOTNÍCI 

STRANA 17 ROČNÍK 3, ČÍSLO 2 

I. kategória - poézia: 1. Lilian Požgay (4. A),  

2. Šimon Saxa (3. B), 3. Klára Kobielska (3. A) 

I. kategória - próza: 1. Terezka Scheinerová (3. B),  

2. Viktória Krettová (4. A), 3. Glória Novotná (2. B) 

II. kategória - poézia: 1. Adam Saxa (6. B), 2. To-

máš Pucovský (5. B), 3. Jerguš Rybianský (5. A) 

II. kategória - próza: 1. Martin Murko (6. B), 2. Ale-

xandra Baslíková (5. A), Viktória Remeníková (6. A) 

III. kategória - poézia: 1. Tomáš Klas (9. A),  

2. Eva Mečiarová (9. A), 3. Rastislav Mišovský (8. A) 

III. kategória - próza: 1. Alexandra Miškivová (7. A), 

2. Igor Kapusta (9. A), 3. Ema Kopčáková (7. A) 



STRANA 18 POD LAVICOU 

NAŠI MALÍ SPISOVATELIA... 

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 

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 



 

ŠKOLA 
 

V škole sa každý deň iba učí, 
každý učiteľ nás tým mučí. 

 
Ráno nechce sa každému vstávať, 

každý rukou musí na autobus mávať. 
 

Každý sa bojí, že zlú známku schytá, 
zas keď dostaneme jednotku,  

napne nás pýcha. 
 

Učitelia dobrí aj zlí sú, 
radi nám do žiackej poznámky píšu. 

 
Dlho v našej triede nová učiteľka nebola, 

chorí sú všetci, asi je ebola?! 
 

V piatok najlepšia je posledná hodina, 
keď prídeme domov, stojí tam rodina. 

 
Väčšina cez víkend zápas má,  

iná však voľno, 
školská taška ide do kúta rovno. 

 
Alan Kubaský 

Patrik Bartoš, 6. B 

Čo vraví gamer?  

(čítaj gejmr) 

 
Najlepší priateľ človeka 
taká je pravda odveká 
je vraj kniha či pes... 
To ale neplatí dnes! 
V dobe informatickej 
je všetkým gejmrom hej! 
Naj kamoš - počítač. 
Ja som hráč. 
 
Domov letím zo školy,  
kašlem aj na úlohy. 
Zapnem komp a je mi fajn. 
Som macher na Tanki online. 
Učiť sa na zajtra? Nač? 
Teraz som hráč! 
 
Vysávať, izbu upratať, 
zbytočné všetko, chcem len hrať. 
Vo svojom klane ja som kráľ 
najlepší líder na Clash Royal.  
Každý ihneď vzdať sa ráč. 
Som super hráč! 
 
Tatko sa hnevá, mama zúri, 
Minecraft má však hrubé múry. 
Kockatý je môj svet 
a rodičov v ňom niet. 
Stoj, potvora! Ty čo si zač? 
Som Herobrine. Adios, hráč! 
 
Pomóc! Skaza na obzore! 
Mama sa ženie schodmi hore, 
do izby vrazí tornádo besné, 
schytí môj tablet, dverami tresne... 
Zostali mi len oči pre plač. 
Ach, aký skvelý som býval hráč. 
 

Jerguš Rybianský, 5. A 
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