
Milí kamaráti,  

o tohtoročnej škole v prírode a o zá-

ţitkoch v nej nám pár riadkov napísa-

li dve ţiačky Hanka Hroncová a 

Evička Matejovičová:  

Škola v prírode 

„Keď sme boli v škole v prírode, bol 

v noci nočný pochod. Skoro kaţdý 

plakal. Aj tak nám tam bolo dobre. 

Boli tam zajace aj kozy. Kaţdý ve-

čer, okrem toho keď bol nočný po-

chod, bola diskotéka. Jedna hlavná 

animátorka nám vţdy na diskotéke 

ukazovala tance. Ak vás zaujíma, 

koľko nás bolo na izbe, tak tu to máte 

– na izbe sme boli štyri dievčatá. Boli 

tam aj malé chatky. My sme boli v 

hoteli."  

... 

Tu v hoteli sme doobeda mali vyučo-

vanie, neskôr sme hrali karty, plietli 

púpavové 

venčeky a 

zabávali 

sa. Chodi-

li na pre-

chádzky 

do nád-

hernej prí-

rody,...  

Jedného 

dňa sme 

sa všetci 

vybrali na 

celodenný výlet. Navštívili sme krás-

nu stredoslovenskú dedinku Čierny 

Balog, odviezli sa vláčikom do 

skanzenu, kde sme veruţe aj pred 

búrkou utekali :). Autobus nás po-

tom odviezol do Bystrianskej jas-

kyne. Najviac sa nám páčili neto-

piere.  

Akýţe by to bol výlet bez kupova-

nia suvenírov. Deti však nemysleli 

len na seba. Takmer kaţdý chcel 

priniesť pre svojich najbliţších ne-

jakú drobnosť. 

Nuţ, skutočne sa všetkým páčilo! 

Ale ako sa hovorí – všade dobre, 

doma najlepšie. Keď autobus v 

nedeľu poobede pristál pri našej 

škole, boli všetci šťastní, ţe sú 

opäť so svojou rodinou.  

pani učiteľka 

Eva Gúcka 

(obrazová príloha na str. 2) 
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Slovo na úvod... 

Koniec školského roka je 

opäť za dverami a s ním aj 

druhé číslo nášho časopisu.  

My učitelia sa nestačíme ču-

dovať, ako rýchlo znova 

ubehol, vy ţiaci sa tomu zasa 

tešíte :). Opäť raz sa s nami 

lúčia naši deviataci, a preto 

mi dovoľte aj týmto spôso-

bom im zaţelať veľa šťastia 

a úspechov v ich nových za-

čiatkoch. 

Všetkých uţ nás čaká leto. 

Verím, ţe bude plné neza-

budnuteľných záţitkov, ča-

rovných miest, nových skú-

seností a hlavne zaslúţeného 

oddychu. Tak hor sa doň! 

pani učiteľka 

Monika Zámečníková 



ŠKOLA V PRÍRODE - OBRAZOVÁ PRÍLOHA (ŽIACI 1. C, 2. C A 3. B TRIEDY) 

„KTO PRÍRODU 

OPRAVDIVO 

MILUJE, 

NACHÁDZA 

VŠADE IBA 

KRÁSU.“ 

 
VINCENT  

VAN GOGH 
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Dňa 24. marca sme začali. Odišli sme autobusom spolu s 3. A triedou. Cho-

dili sme plávať na Pasienky a do Slovnaftu.  

Najprv sme si dali krátku rozcvičku. Potom nás rozdelili do štyroch skupín. 

Boli sme tam aspoň dve hodiny. Mali sme aj krátke prestávky. Skoro všetci 

sa zlepšili. V jeden deň sa na nás boli pozrieť rodičia. V posledný deň sa 

stalo niečo nezvyčajné. Autobus začal dymiť a vnútri to začalo smrdieť. 

Museli sme vystúpiť a čakať na ďalší. Nakoniec všetko dobre dopadlo, 

a tým sme skončili náš plavecký výcvik. 

Michaela Baslíková, 3. B 

Žiaci 3. A a 3. B triedy na plávaní                                                                             

pohľadnice zdobené farebným papierom 

s veľkonočným námetom, skladanie zvieratiek 

z papiera, obaľovanie vajíčok bavlnou, aranţo-

vanie jarných kvetov či maľovanie medovní-

kov. Na dotvorenie celkovej atmosféry bolo 

predvedené Jarné pásmo básničiek a piesní. 

Oddelenia boli vyzdobené jarnými kvetmi, hra-

la príjemná ľudová hudba. Dúfame, ţe krásne 

výrobky boli počas veľkonočných sviatkov sú-

časťou všetkých domácností našich ţiakov. 

O občerstvenie sa postarali naši rodičia, za čo 

im ďakujeme. 

pani učiteľka 

Helenka Ostertagová 

Dňa 11. 4. 2017 

sa uskutočnili v 

ŠKD našej zá-

kladnej školy 

tradičné veľko-

nočné dielne, 

kde tvorili naše 

deti s rodičmi. 

Jednotlivé odde-

lenia  sa zamerali na rôzne techniky, tradičné 

i netradičné: maľovanie vajíčok lakovým dúhova-

ním, vymaľovanie sadrových odliatkov, zdobenie 

vajíčok kontrastnou škrupinou, baranček 

s posypom z pilín, napichovanie flitrov do vajíčka, 

PLAVECKÝ VÝCVIK 

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE V ŠKD 
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Vo februári sme mali na našej škole karneval. Všetky deti sa veľmi potešili. Ja som bola kovbojka. Aj 

ostatné deti sa predstavili v plnej paráde. Karneval sme mali v pekne vyzdobenej  telocvični, kde mali 

pre nás učitelia pripravené súťaţné a zábavné hry. Všetci sme súťaţili, tancovali a zabávali sa. Všetci 

sme sa tešili na vyhodnotenie najlepších masiek. Z našej triedy vyhral Miško Holčík.   

Po vyhodnotení masiek sme sa pobrali do tried. Spolu s pani učiteľkou sme vybrali z našej triedy naj-

krajšie masky a odmenili ich peknou cenou. Aj nám ostatným, ktorí sme nevyhrali, dala malú odme-

nu. Karneval bol fantastický a uţ teraz sa tešíme na ďalší!                              

     Lenka Jochová, 3. A 

KARNEVAL 

VALENTÍNSKA PÁRTY V MASKÁCH 

skladanie Rubikovej kocky, súťaţ o najlepšiu 

choreografiu, hra stoličky,... Po ďalších piesňach 

prichádzali ďalšie hry, do ktorých sa postupne 

zapájali aj učitelia. Na parkete sa hmýrili všemoţ-

né kreatívne masky či uţ ţiakov, alebo učiteľov.  

Prišlo na rad vyhlásenie najlepších masiek, ktoré 

boli v kategóriách: najväčší úlet, najkreatívnejšia, 

najdesivejšia a najkrajšia maska. Taktieţ bola 

kaţdému výhercovi alebo výherkyni udelená ce-

na. Potom nasledovali posledné tance a zábava sa 

postupne skončila.  

Aj keď uţ tu budúci rok nebudeme, ţeláme vám 

ďalšie dobré záţitky na tejto škole! 

                               Lucie Balgová, 9. A           

Aj tohtoročná Valentínska párty sa veľmi vydari-

la. Organizovali sme ju my 9. A. Po dlhom na-

cvičovaní, ozdobení telocvične a príprave hudby, 

programu či súťaţí sa párty začala. 

Postupne prichádzali všetky triedy a jedna po 

druhej si odtancovali svoj tanec. Aj keď mohla 

vyhrať len jedna trieda, bolo vidno, ţe všetky 

triedy si dali záleţať na ich choreografii. Po spl-

není najhlavnejšieho bodu programu nasledovala 

prezentácia spojená s Valentínom, po ktorej pri-

šli súvisiace otázky. Za kaţdú správnu odpoveď 

bola udelená cena, najčastejšie sladkosti.  

Nastalo vyhlásenie najlepších tancov. Potom sa 

uţ len striedala diskotéka riadená našimi 

„dídţejmi“ s rôznymi súťaţami, ako napríklad 
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1. Najvtipnejšia: Sofia Knošková (6. A), Juraj Jánošík (6. A) 

2. Najkreatívnejšia: Ema Kopčáková (8. A), Matúš Slaný (6. A) 

3. Najstrašidelnejšia: Natália Antáleková (9. A), Edo Pekarovič (8. A) 

4. Najvýraznejšia: Yasmine Thambawitage (5. A), Mathias Suroviak (6. A) 

5. Najväčší úlet: Vanesa Veselá & Nikol Richterová (8. A), Fabrice Djoubissie (6. A) 

6. Špeciálna cena: Alexandra Miškivová & Vanessa Staráčková & Kristína Kliţanová & Paulína 

Maderová (8. A) – za kolektívnu masku Alica v krajine zázrakov 

VYHODNOTENIE MASIEK VALENTÍNSKEJ PÁRTY 

NAJLEPŠIA CHOREOGRAFIA 

1. miesto – 6. A 

2. miesto – 5. A 

3. miesto – 5. B 
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Deň 22. marec sa pre 1. C začal trošku neobyčaj-

ne. Deti oblečené v modrom šate pôsobili veľmi 

pokojne, čisto – ako vodička, o ktorej sme sa 

v tento deň veľa dozvedeli. Prostredníctvom spo-

ločných i skupinových aktivít sme zisťovali in-

formácie, ktoré boli nielen zaujímavé, ale aj dô-

leţité a poučné. Dozvedeli sme sa, ţe naše telo sa 

skladá z tejto vzácnej tekutiny, bez ktorej by sme 

nepreţili viac ako tri dni. Glóbus nám ukázal, 

v akých obrovských mnoţstvách sa voda na Ze-

mi nachádza, no predsa milióny obyvateľov tejto 

planéty trpia jej nedostatkom. 

Vodné kvapky vyrobené z papiera sme ozdobo-

vali vlastnými nápadmi a vedomosťami o vode. 

Je veľmi dôleţité vedieť, ţe nie všetky krajiny vo 

svete majú také zásoby pitnej vody, ako má Slo-

vensko. Preto musíme vodu chrániť a šetriť. Ve-

deli sme okrem iného aj to, ţe vodu máme sladkú 

a slanú a v kaţdom z týchto prostredí ţijú rôzne 

organizmy. 

V ďalšej časti vyučovania sme v skupinách hravo 

rozdelili nápoje na škodlivé a prospešné nášmu 

organizmu. So zaviazanými očami mali deti za 

úlohu ochutnať rôzne druhy nápojov a určiť, akú 

majú chuť, vôňu a potom aj farbu. Bolo to naozaj 

jednoduché. Veď čistú vodu, dţús či čaj pijeme 

kaţdý deň. 

Deti zaujalo krátke video a výklad o tom, ako 

funguje kolobeh vody. Všetko, čo sme sa dozve-

deli a naučili, určite nezabudneme :). Hoci 

v tento deň svietilo slniečko, na záver sme si za-

spievali „Prší, prší, len sa leje...“ 

pani učiteľka 

Eva Gúcka 

SVETOVÝ DEŇ VODY 
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„VODE BOLA 

DAROVANÁ 

ČAROVNÁ MOC 

BYŤ MIAZGOU 

ŢIVOTA NA 

ZEMI.“ 

 
LEONARDO 

DA VINCI 



Aurelium je vlastne centrum, kde si deti 

i dospelí môţu vyskúšať rôzne vedecké expo-

náty v zábavnejšej forme. Je to miesto pre deti 

i dospelých, mladšie aj staršie vekové kategó-

rie. Je tu vyše 15 exponátov. 

Ľudia, ktorí toto centrum vedy navštívia, zaţijú 

fantastické dobrodruţstvo zábavnej vedy od 

laserovej šou, ktorá je na začiatku programu, aţ 

po viacero optických klamov. 

Môţete tu taktieţ vyskúšať prístroj, ktorý vám číta 

sústredenosť pozerania sa na balón, ktorý je na 

obrazovke a ten sa zväčšuje, aţ kým nepraskne. 

Aurelium tieţ ponúka napr. návrh novej veternej 

elektrárne, ktorá vyzerá ako vzdu-

choloď. A to nie je ani zďaleka všet-

ko! Veď sa presvedčte sami. Mne 

osobne sa v Aureliu veľmi páčilo.   

Šimon Líška, 5. B 

AURELIUM – VEDECKO-ZÁBAVNÉ CENTRUM 

DEŇ VO VEDECKOM CENTRE AURELIUM 

Samozrejme, okrem nás tam boli ľudia starší aj 

mladší. Prvý stroj, ktorý ma zaujal, boli pestrofa-

rebné letiace lietadlá. Aby lietadlá leteli, musel na 

ne človek svietiť, pretoţe fungovali na solárny 

pohon. Keď sme odchádzali, vystriedali nás ţiaci 

iných škôl. 

Všetci sme natešení skočili do autobusu 

a cestovali späť domov.  

Tomáš Kliţan, 5. A 

Bol to pre nás krásny deň. Neučili sme sa 

v škole, ale mali sme namierené do vedeckého 

centra s názvom Aurelium. 

Prišli sme bielym autobusom. Zvonku nebolo 

Aurelium veľmi zaujímavé. Vošli sme dovnút-

ra, kde nás privítali farebnou laserovou show. 

Po nej sme sa vydali k rôznym zaujímavým 

strojom.  
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Na MDD sme boli v ZOO. Veľmi sa mi tam 

páčilo. Najviac zo všetkých zvierat sa mi páčili 

nosoroţce. Pekné boli aj kone a hrochy. 

Mohli sme si kupovať v ZOO-shope aj DINO-

shope. Pri niektorých zvieratách to bolo veľmi 

zábavné. Veľa ţiakov si kupovalo pamätné 

mince. 

Bol to môj najlepší MDD.     

Zuzana Lisková, 2. A 

začiatku sa v čokoládovni všetko 

robilo ručne, ale teraz robia všet-

ko stroje.  

Ukázali nám stroje, ktoré vyrába-

jú a spracovávajú čokoládu. Boli 

tam stroje, ktoré ju odlievajú, 

miešajú, zdobia aj balia. Nako-

niec sa zabalená čokoláda 

a čokoládové výrobky naloţia do 

nákladných áut. 

Potom sme išli do obchodu, kde 

predávali čokoládu, ktorú vyrobi-

li. Mohli sme tam zadarmo ochut-

návať čokoládu a ak nám chutila, 

mohli sme si ju aj kúpiť. 

Mathias Suroviak, 6. A 

Ja a moja trieda 6. A sme išli na 

koncoročný výlet do čokoládovne v 

Rakúsku. Na začiatku nám ukázali 

krátky film o vzniku čokoládovne. 

Potom sme sa išli pozrieť do miest-

ností, kde sa spracúva čokoláda. Na 

ZOO 

VÝLET DO ČOKOLÁDOVNE 

DEŇ DETÍ V 3. A 

Na Deň detí nás pani učiteľka Slávka zobrala na zmrzlinu. Od rána sme sa všetci veľmi tešili. Učili 

sme sa len prvé dve hodiny a potom sme išli na zmrzlinu. Mali tam na výber veľa druhov zmrzliny, 

najradšej by sme ochutnali všetky. Ja som si dala karamelovú. Niektoré deti si namiesto zmrzliny dali 

koláčik. Keď sme dolízali zmrzlinu, išli sme na ihrisko, kde sme sa hrali hry. Poobede boli na škol-

skom dvore rôzne súťaţe, atrakcie a občerstvenie.  

Natália Tóthová, 3. A 

„DIEŤA JE 

ŢIVÝ KVET 

ZEME.“ 

 
MAXIM 

GORKIJ 
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DEŇ DETÍ A DEŇ RODINY 

V AREÁLI NAŠEJ „HARGAŠKY“ 

FOTO - ZDROJ:  

HTTP://WWW.ZAHORSKABYSTRICA.SK/FOTOGALERIA-2/FOTOGALERIA-2017/DEN-DETI-2-6-2017/ 
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

GRATULUJEME! 

I. kategória – poézia:  1. Terezka Scheinerová (4. B) 

                                2. Veronika Tekerová (3. B)  

                         3. Marek Kulíšek (4. A) 
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I. kategória – próza: 1. Ela Hrubovčáková (4. A) 

                               2. Ivanka Trnovská (3. A)  

                             3. Mária Reľovská (4. A) 

II. kategória – poézia: 1. Rian Mitašík (5. A) 

                                   2. Terezka Besedičová (5. B)  

                                     3. Hanka Matejovičová (5. B) 

II. kategória – próza: 1. Lillian Požgay (5. A) 

                                  2. Andrej Znamenáček (5. A)  

                              3. Laura Lengyelová (5. B) 

III. kategória –poézia: 2. Alan Kubaský (7. B) 

                                 3. Adam Saxa (7. B) 

III. kategória – próza: 1. Alexandra Miškivová (8. A) 

                                 2. Natália Antáleková (9. A)  

                            3. Ondrej Apalovič (7. B) 



Pristúpte bliţšie a zapíšte svoje meno do histórie 

Andersenovej noci na našej škole. Presne takto to 

celé začalo. Deti netušili, čo ich v túto zázračnú 

noc čaká. 

Kým deti pozorne pozerali prezentáciu 

o slávnom H. Ch. Andersenovi, my ôsmačky sme 

chystali prekvapenie na večer. Po prezentácii 

medzi deti zavítala naša Emka, ktorá sa vo svo-

jom nezabudnuteľnom sne osobne stretla so spi-

sovateľom. Všetci sústredene počúvali a zapájali 

sa do rozprávania. 

Potom nasledovala divadelná hra. Deti sme roz-

delili do druţstiev podľa farieb, ich úlohou bolo 

vymyslieť svoju vlastnú výnimočnú bábkovú 

hru. Keďţe v skupinách boli deti z rôznych tried, 

všetci sa mohli lepšie spoznať a nájsť si nových 

kamarátov. Mali dosť času, aby si divadielko na-

cvičili. A bolo to aj vidno! Predstavenia boli veľ-

mi pekné a deti sa snaţili, čo nás tešilo. 

Naši malí poviedkari mali neskôr moţnosť pýtať 

sa zaujímavé otázky nášho tajného hosťa – našej 

pani riaditeľky. Na tejto besede nám porozpráva-

la o knihách, ktoré obohacujú jej kniţnicu alebo 

aj o tých, ktoré spríjemňovali jej detské chvíle. 

Napokon prišlo naše prekvapenie vo forme 

dvoch divadielok, ktoré sme so spoluţiačkami 

nacvičili. Začali sme rozprávkou Diev-

čatko so zápalkami, ktorého smutný prí-

beh bravúrne stvárnila Kristína Kliţano-

vá. Po nej nasledoval príbeh O statočnom 

cínovom vojačikovi a o jeho láske ku krásnej ba-

letke. Deti mohli vidieť mnoho postáv, napríklad 

zákerného šaša či milú láskavú babičku, ktorá 

vezme zúfalé dievčatko do neba. 

Po našom predstavení mali deti čas na večeru, aby 

sa posilnili pred strašidelným rozprávkovým hľa-

daním pokladu. Dávali sme ťaţké indície, ale deti 

boli šikovné a hneď všetko uhádli. V schovaných 

mešcoch ich čakala sladká odmena. 

Na záver si deti pozreli rozprávku Cisárove nové 

šaty a išli spať. A kto vie, či vo svojich snoch tieţ 

nestretli pána Andersena? 

Vanesa Veselá, 8. A 

NOC S ANDERSENOM 

„NIET 

KRAJŠÍCH 

ROZPRÁVOK 

NEŢ TIE, 

KTORÉ NAPÍŠE 

SÁM ŢIVOT.“ 
 

HANS 

CHRISTIAN 

ANDERSEN 
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Projekt Mesto, v 

ktorom žijem..., ktorý naša školská kniţnica moh-

la zrealizovať vďaka finančnej podpore Magistrá-

tu hlavného mesta Bratislavy mal dve časti. Tou 

prvou bola Rozprávková čitáreň. Počas celého 

mesiaca marca sme sa kaţdý pondelok a stredu 

stretávali s našimi ţiakmi v kniţnici, kde sme spo-

ločne čítali rôzne rozprávky, povesti a príbehy o 

Bratislave. Na záver kaţdého príbehu nasledoval 

malý kvíz otázok so sladkými odmenami pre naj-

pozornejších poslucháčov. 

Všetky príbehy boli inšpiráciou pre druhú časť 

projektu s názvom Moje mesto  – moja vlastná 

tvorba. Táto časť bola zameraná na vlastnú literár-

nu a ilustračnú tvorbu ţiakov I. aj II. stupňa. Jej 

podmienkou bolo, aby sa kaţdá práca (poézia 

i próza, príp. ilustrácia) týkala mesta Bratislavy. 

Malí spisovatelia a ilustrátori mohli vo svojich 

dielach pouţiť niektorú historickú pamiatku alebo 

postavu hlavného mesta, prípadne celý dej príbe-

hu situovať do niektorej z jej mestských častí. 

Táto vlastná tvorba malých spisovateľov a ilustrá-

torov prebiehala ako súťaţ, takţe na jej konci boli 

vyhodnotené a ocenené najlepšie práce.  

Všetci účastníci projektu tieţ dostali malú odme-

nu ako poďakovanie za svoju aktívnu účasť. 

Taktieţ boli udelené špeciálne ceny dvom tried-

nym kolektívom. Boli to triedne kolektívy 1. B 

a 1. C, ktoré spoločnými silami vytvorili dva 3D 

modely Bratislavy. Veľký obdiv a ďakujem patrí 

najmä ich triednym učiteľkám, p. uč. Kirňákovej 

a p. uč. Gúckej, ktoré deťom pri práci pomáhali. 

Veríme, ţe aj takýmto spôsobom sme prispeli k 

malému poznaniu mesta, v ktorom ţijeme. 

Monika Zámečníková 

školská knihovníčka 

MAREC – MESIAC KNIHY 

STRANA 12    POD LAVICOU 

MESTO, V KTOROM ŢIJEM... 

Výhercovia súťaže: Moje mesto – moja vlastná tvorba. 

Trieda 1. B so svojím 3D modelom Bratislavy 

a so svojimi výtvarnými prácami (udelená špeciálna cena). 

Trieda 1. C – výhercovia špeciálnej ceny 

za svoj 3D model mesta Bratislavy. 

3D model Bratislavy triedy 1. C. 



Naša Základná škola na Hargašovej ulici v mesiaci marec kaţdoročne navštevuje miestnu kniţnicu 

v Záhorskej Bystrici. Tento rok naša trieda 3. A navštívila miestnu kniţnicu dňa 22. 3. 2017.  

V kniţnici nás privítala pani knihovníčka, ktorá nás informovala o práci v kniţnici a vysvetlila nám, 

ako sa stať členom kniţnice. Na konci návštevy sme mali moţnosť vybrať si knihy, ktoré nás zaujali 

a potom sme si rozprávali, čo sme si prečítali. Návšteva kniţnice ma zaujala veľkým mnoţstvom 

kníh, ktoré vlastní naša kniţnica v Záhorskej Bystrici. 

David Vrba, 3. A 

pri tom!  

U nás v škole sa do čitateľského maratónu zapojili 

ţiaci tretieho, štvrtého, piateho a šiesteho ročníka. 

Celkovo sa u nás v škole v tento deň nazbieralo 74 

čítajúcich detí. Moţno to nie je vysoké číslo, no as-

poň týmto prvým krôčikom sme prispeli k tomu, aby 

sme vzbudili pozornosť a motivovali aj ostatné deti 

k čítaniu.  

Dúfame, ţe o rok nás bude viac. Uţ teraz sa totiţ 

tešíme na všetky čítajúce deti! 

Monika Zámečníková 

školská knihovníčka 

To, ţe čítať by sme mali naozaj stále a nielen v 

mesiaci marci, sme si potvrdili koncom mája, 

kedy sa naša škola po prvýkrát zapojila do či-

tateľského maratónu s názvom Čítajme si 

2017.  

Uţ 10. rok pripravila Linka detskej istoty túto 

skvelú akciu zameranú predovšetkým na pod-

poru aktívneho čítania kníh, rozvíjania detskej 

fantázie či prehĺbenie ich vnímavosti a pred-

stavivosti. 

Presne od 9:00 do 15:00 čítalo v tento deň na 

celom Slovensku 46 040 detí . A my sme boli 

NÁVŠTEVA MIESTNEJ KNIŢNICE 

ČITATEĽSKÝ MARATÓN 

„KNIHY SÚ OKULIARE, 

CEZ KTORÉ SA POZERÁME 

NA SVET.“ 

 
LUDWIG 

FEUERBACH 
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V piatok 2. júna sa v našej škole pod vedením 

pána učiteľa Ilka a ţiakov 9. A uskutočnila pre-

hliadka krátkych hraných scén s názvom História 

po našom.  

Ţiaci piatych aţ deviatej triedy si mohli vybrať 

ľubovoľnú tému z dejepisu a nacvičiť scénku v 

rozsahu desať aţ pätnásť minút. Väčšina tried si 

pripravila aj nástenku na zvolenú tému. Počas 

dňa sme sa tak preniesli od vývoja človeka a 

vzniku prvého písma cez Samovu ríšu a Uhorsko 

aţ do obdobia vzniku prvej Československej re-

publiky a neskôr druhej svetovej vojny.  

Po odohraní scén sa musela porota rozhodnúť, 

ktorá scénka bola najlepšia. V tom čase sa prog-

ram presunul k súťaţiam pod vedením ţiakov 

deviatej triedy, do ktorých sa mohli zapojiť vše-

tci ţiaci súťaţiacich tried a získať tak odmeny. 

Po ukončení súťaţí porota po ťaţkom rozhodo-

vaní vyhlásila výsledky. Za najlepšiu scénku 

zvolila scénku stvárnenie ţivota uhorského pa-

novníka Ondreja II. a jeho neprospešnej vlády v 

podaní 7. B triedy.  

Všetky triedy však podali veľmi dobré výkony a 

uţ teraz sa môţeme tešiť na budúci rok a na nové 

nápady ţiakov našej školy. 

Ondrej Apalovič, 7. B 

HISTÓRIA PO NAŠOM! 

„HISTÓRIA 

JE 

UČITEĽKOU 

ŢIVOTA.“ 

 
MARCUS 

TULLIUS 

CICERO 

STRANA 14    POD LAVICOU 

HISTÓRIA PO NAŠOM – VYHODNOTENIE 

1. miesto – 7. B (Vláda uhorského panovníka Ondreja II.) 

2. miesto – 5. B (Ţivot ľudí v praveku) 

3. miesto – 5. A (Vývoj písma) 

 

Najlepší plagát – 5. A (Vývoj písma) 

Najlepšia rekvizita – Laura Dzurillová, 5. B (ohnisko) 

Najlepšie kostýmy – Yasmine Thambawitage, 5. A 

                                   Tomáš Lackovič, 5. A 



NÁVŠTEVA RÍMSKEHO MESTA CARNUNTUM V RAKÚSKU 

LITERÁRNA EXKURZIA V MARTINE 
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Bolo teplé utor-

kové ráno, keď 

po nás prišiel 

autobus. Nastú-

pili sme a vydali 

sa na cestu do 

Family Parku v Rakúsku. Keď sme prišli na 

miesto, bolo uţ horúco. 

Prvý rozchod bol pri soche Merkúra. Ako prvé 

sme išli na horskú dráhu „myšky“. Prvá jazda 

bola najhoršia. No tá ôsma bola asi najlepšia :). 

Ďalej sme sa išli ovlaţiť do jaskyne s drakom, 

ktorý chrlil vodu. Keď sme vyšli, boli sme celí  

mokrí. Potom sme išli na krokodíla. Tam sme sa 

zamočili úplne.  

Skončil sa prvý rozchod a začal druhý. Ešte raz 

sme išli na myšky. Boli úţasné! Čím viac ľudí 

tam bolo, tým išla dráha rýchlejšie. Potom sme si 

dali zmrzlinu.  

Skončil sa druhý rozchod a začal tretí. Na treťom 

rozchode sme vyskúšali veľa ďalších atrakcií. 

Bol to úţasný výlet! Dobre som sa zabavila a 

uţila si to. Dúfam, ţe sa ešte zopakuje. 

Hanka Matejovičová, 5. B 

FAMILY PARK 

STRANA 16    POD LAVICOU 



Dňa 25. 5. 2017 sa to celé začalo. Na výlet 

sme išli 8. A s 9. A. Bol to jeden úţasný záţi-

tok! ... Ale vráťme sa na začiatok. 

Prišli sme tam. Autobus pristál a začali sa 

ozývať otázky: ,,Toto myslíte váţne, tuto má-

me bývať?“ Vošli sme dnu do chatiek a naše 

dojmy neboli o nič lepšie. Bola tam zima, 

nešla elektrina. Avšak to sa po chvíli vyrieši-

lo a všetko bolo tak, ako malo byť –  smiali 

sme sa spolu, zabávali a hrali hry ;). Potom 

k nám prišli a predstavili sa nám naši animá-

tori. Zo začiatku sme mali voči nim menšie 

predsudky, ale nakoniec nám bolo aj smutno, 

ţe uţ musíme odísť. Určite to boli krásne 

strávené 4 dni s nimi.  

S animátormi sme robili rôzne aktivity 

a s učiteľmi chodili na „túry“ alebo menšie 

prechádzky po okolí. V posledný deň sme si 

spravili opekačku, ktorá bola určite pre všet-

kých pekným zavŕšením výletu. Opekanie špekačiek, 

záchvaty smiechu a spomínanie na predošlé tri dni 

pri ohni. Nie jeden z nás by chcel tie chvíle naspäť.  

Som rada, ţe nás naši učitelia zobrali na takýto výlet. 

My sme si to teda s nimi uţili a dúfam, ţe aj oni 

s nami. Aj touto cestou by som chcela poďakovať 

pani učiteľke Mikolášikovej, pani učiteľke Zámeční-

kovej a pánovi učiteľovi Ilkovi za to, ţe sa podujali 

zorganizovať a zobrať nás na výlet. Za to im patrí 

určite veľká vďaka. Taktieţ sme radi, ţe sme mohli 

spoznať našich spoluţiakov či deviatakov aj moţno 

z inej stránky, ako sme ich poznali doteraz. A verte 

tomu, ţe to boli určite tie lepšie stránky.  

Aj tento výlet bol toho dôkazom, ţe keď prídete na 

zdanlivo nedobre vyzerajúce miesto, tak ho dokáţete 

premeniť v jedno úţasné miesto plné zábavy a neza-

budnuteľných záţitkov. Len treba chcieť a mať okolo 

seba dobrý kolektív ľudí. A to sme my mali ;)!

Dúfam, ţe si to aj o rok zopakujeme a donesieme si 

ešte lepšie a krajšie záţitky. 

Kristína Kliţanová, 8. A 

Tak ako minulý rok aj tento sa konal lyţiarsky zájazd pre triedy 7. A, 7. B a 9. A. 

Cestovali sme do Ţiarskej doliny s pánom učiteľom Sotákom a Dudíkom 

a animátormi. Ďalšie dni nás sprevádzali učitelia lyţovania. 

V prvý deň príchodu sme lyţovali na stredisku v Ţiarskej doline. Zvyšok dní 

sme sa lyţovali na Opalisku. Tam sme boli rozdelení do dvoch skupín. Výcvik 

prebiehal doobeda a poobede s prestávkou na obed. Večer sme sa vrátili do chatky a potom sme po 

večeri išli na večerný program. Na ňom boli ďalšie dve školy, proti ktorým sme súťaţili. V piatok sme 

mali moţnosť prejsť sa do lesa alebo si znovu zalyţovať. Potom sme vyrazili domov.                                                                                 

Natália Antáleková, 9. A 

NÁŠ ŠKOLSKÝ VÝLET DO STRÁŢOVSKÝCH VRCHOV 

LYŢIARSKY VÝCVIK 
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Naše mladé zdravotníčky pod vedením pani učiteľky Bendíkovej a tieţ naši malí športovci pod vede-

ním pani učiteľky Strakovej dosiahli pre našu školu vynikajúce úspechy. Poďte sa s nami začítať... 

NAŠE ÚSPECHY 

STRANA 18    POD LAVICOU 

Naša trieda 2. A sa v máji zúčastnila na turnaji vo vybíjanej. Súťaţilo tam 6 druţstiev. Nám sa spoloč-

nými silami podarilo vyhrať II. miesto! Veľmi sme sa z toho všetci spolu tešili. 

Dostali sme diplomy a krásny pohár, ktorý nám bude tento úspech pripomínať kaţdý deň v škole. 

Lucia Peričková, 2. A 

TURNAJ VO VYBÍJANEJ 

ŠKOLSKÝ VÝLET NA FARMU ABELAND 

Naši reprezentanti v turnaji vo 

vybíjanej bratislavských škôl: 

Martin Špaček, Oliver Gandi, Fi-

lip Lenčeš, Oliver Sajan, Matúš 

Vell, Michal Kopčák, Laura Šeles-

tiaková, Lucia Períčková, Nela 

Pavlíková, Zuzana Lisková, Laura 

Kizeková, Lujza Filipová   

Jedného dňa nám pani učiteľka povedala, ţe pôjdeme na koncoročný výlet. 

Všetci sme sa veľmi potešili. Vymyslela pre nás výlet na farmu Abeland. Da-

la nám vybrať z troch aktivít – streľba na terč, vyrábanie z hliny a vozenie na 

koníkovi. Naša trieda si vybrala streľbu na terč a vyrábanie z hliny. Tam sme 

išli červeným autobusom. Keď sme dorazili, hneď sme vybehli na ihrisko. 

Väčšina z nás strieľala z luku. Mohli sme strieľať, koľko sme chceli, a keď 

uţ niekto nechcel, mohol sa ísť hrať. 

Aj nám pršalo. Keď prestalo, išli sme na prehliadku dreveného kostola a ma-

lého mlyna. V dedinke bola aj kováčska dielňa a koliba – čajovňa. Vyzeralo 

to tam staro, ale bolo to pekné a zaujímavé. Na 

gazdovstve si pestujú zeleninu a ovocie a pečú si aj 

vlastný chlieb. Videli sme tieţ sliepky, kohúta, 

hus, kačky, kravy, prasiatka a kozy.   

Mali sme potom obed, pečené bio-kura s ryţou a 

šalátom. Po obede sme sa preťahovali hrubým lanom s druhou školu a vy-

hrali sme. Nakoniec sme si mohli kúpiť suveníry na pamiatku, napríklad 

sviečku alebo výrobky z koţe. Potom nás uţ čakala jazda autobusom na-

späť do školy.  

Bol to pekný záţitok a ďakujeme našej pani učiteľke, ţe nás tam zobrala. 

Samuel Leškovský, 3. A 



Ďalšia zdravotnícka súťaţ sa konala 14. júna 2017 v areáli Územného spolku Slovenského červeného 

kríţa Bratislava - mesto. Išlo o Územnú súťaž družstiev mladých zdravotníkov. Našimi súťaţiacimi 

zdravotníčkami boli: Ema Kopčáková, Lucia Kralovičová, Vanessa Staráčková, Kristína Kliţanová z 

8. A a Natália Antáleková z 9. A. Náhradníčkami, ktoré nacvičovali spolu s dievčatami a priamo po-

máhali organizátorovi súťaţe, boli Vanesa Veselá z 8. A a Simona Diviaková z 9. A.  

Tu sa našim mladým zdravotníčkam podarilo získať 1. miesto! 

MLADÝ ZDRAVOTNÍK 

Dňa 4. júna 2017 sa naše zdravotníčky Ema Kopčáková, Lucia Kralovičová, Vanessa Staráčková a 

Kristína Kliţanová z 8. A zúčastnili súťaţe Dieťa života, organizovanej Slovenským červeným krí-

ţom pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.  

Dievčatám sa v súťaţi podarilo vybojovať krásne 2. miesto! 

STRANA 19 ROČNÍK 4, ČÍSLO 2 

DIEŤA ŢIVOTA 

GRATULUJEME! 
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