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    Editoriál 

       Slovko na úvod... 
Milí naši čitatelia,  

                   stretávame sa pri prvom čísle školského časopisu Zvonček. Letné prázdniny ubehli ako 

voda a začal sa nový školský rok 2018/2019. Spolu s ním „prišiel“ aj nápad zaloţiť školský 

časopis. Vďaka šikovnosti, zanietenosti a spolupráci ţiakov našej školy, môţeme drţať tieto 

stránky. Ţijeme v čase, keď k nám prúdia informácie zo všetkých strán. Niektoré sú radostné, 

smutné, pravdivé, niektoré klamlivé. Kaţdá časopisecká tlač chce ponúknuť svojim čitateľom 

pútavé informácie, čo nebude výnimkou ani nášho školského periodika.  Aký by mal byť 

časopis určený pre ţiakov? Len pochabo veselý alebo aj citlivý a múdry? Čo myslíte? 

Predovšetkým si ţelám, aby nám zrkadlil ozajstný obraz ţivota našej školy, ţiakov 

a pedagógov. Na rozdiel od slovenských médií budeme prinášať nekatastrofické články  

týkajúce sa v mnohých prípadoch „náročného“ ţiackeho ţivota. A keďţe nielen školou je 

človek ţivý a oddych je dôleţitý,  stránky časopisu budú venované aj zábave. Chceme vám 

ponúknuť oddychové, všestranné, zaujímavé a pútavé čítanie. V tejto štartovacej fáze si 

netrúfam povedať, aký veľký úspech bude časopis mať, ale budeme radi, ak sa stále nájde 

dostatok pisateľov (ţiakov), ale aj vášnivých čitateľov.  

                    V prvom čísle sme pre vás pripravili mnoho článkov, fotografií, zábavných rubrík, 

rozhovorov so ţiakmi, ale aj učiteľmi, tieţ môţete nakuknúť do poetických duší našich 

mladých autorov – ţiakov. Veď od privítania nového školského roka sa toho toľko 

udialo..... Dozviete sa aj o podujatiach a súťaţiach, na ktorých sme sa zúčastnili v období 

od septembra aţ po december. Čítajte a komentujte, informujte, tvorte nové nápady, 

píšte....  Čo tak napísať aj svoj postreh, nápad, názor? Podeliť sa so svojím literárnym, 

výtvarným, športovým, hudobným alebo iným nadaním?  Zvonček privíta kaţdú vašu 

aktivitu. Veď kto iný by mal tvoriť časopis, ak nie vy, ţiaci? Ďalšie číslo časopisu Zvonček 

sa uţ teší na svoj príchod a na záujem čitateľov!                                                                                                                               

                  Predovšetkým sa chcem poďakovať redakčnej rade, ţiakom – prispievateľom, ktorí 

sa kaţdý týţdeň vo svojom voľnom čase stretávajú, aby pripravili čo najlepšie stránky. 

Časopis si vyţaduje systém spolupráce, a preto pri jeho realizácii nemôţe stáť len jeden 

človek, ale celá skupina spolupracovníkov, o ktorých naša škola nemá núdzu. Ďakujem 

ţiakom za ich spoľahlivosť, skvelé kreatívne nápady, chuť pracovať a zodpovedný 

prístup k samotnej tvorbe.  Verím, ţe toto číslo a mnohé ďalšie budú navonok, ale aj 

obsahom reprezentovať našu školu. Srdečná vďaka patrí našej pani riaditeľke za 

podnetné rady a pomoc pri šírení časopisu.      

       Na záver si dovolím zaţelať všetkým tvorcom a čitateľom veľa, veľa radosti z kaţdého 

novovzniknutého čísla. Nech sa vám dobre píše a ešte lepšie číta! Prajem všetkým 

pekné chvíle strávené pri čítaní  časopisu.                                                            

Mgr. Martina Oravcová 
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                     Úvod do školského roka 

                      
 

                  

                   

                  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutočnilo 3. septembra 2018. 

Privítali ho ţiaci a učitelia spoločne v triedach, pretoţe nám počasie nedovolilo sa stretnúť 

na školskom dvore. Riaditeľka školy, Mgr. Magdaléna Krajčíková, otvorila školský rok 

slávnostným príhovorom a popriala ţiakom i učiteľom mnoho úspechov. Tento školský rok 

sme privítali medzi sebou 37 prvákov. ZŠ bude spolu navštevovať 256  ţiakov z obce 

Bojná, Lipovník, Veľké Dvorany, Blesovce, Nemčice, Kuzmice a Nitrianska Blatnica. Sú 

rozdelení do 13 tried. 

                  

                  Nové tváre 

          Medzi novými tvárami školy sa neobjavili len nesmelé a ustráchané tváričky 

prváčikov, ale aj nové tváre pedagógov. V nasledujúcich stranách vám priblíţime nielen 

prvé dojmy tých „najmladších obyvateľov našej školy,“ ale tieţ sme pre vás pripravili 

interview s novými učiteľmi, ktorí v krátkosti priblíţia svoje očakávania a názory. Medzi 

sebou sme tento rok privítali aj ţiakov, ktorí sa prisťahovali do blízkeho okolia a rozhodli 

sa navštevovať našu školu. Veríme, ţe  sú v našej škole spokojní a spoluţiaci im vytvorili 

nové priateľské prostredie. Prajeme veľa úspechov, priateľstiev a spokojnosti!                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                            (redakcia) 

 

 

  



Začiatok školského roka spojený 

s oslavou 

                 Punc slávnosti dalo 3. septembru nielen otvorenie nového školského roka, ale aj 

oslava spojená so 40. výročím zaloţenia školy. Píše sa dátum 11. 9. 1978 a uţ 

novopostavenú školu s 22 triedami,  učebňami, 2 telocvičňami a športovým ihriskom môţu 

navštevovať bojnianske deti, ale tieţ deti z okolia. Samozrejme, ţe odvtedy, ako si ju 

pamätajú naši rodičia, sa škola zmenila.  

               Prešla komplexnou rekonštrukciou exteriéru, ale aj interiéru. A stala sa z nej krásna 

moderná škola. Chodbu zdobí takáto krásna nástenka, ktorú pripravili k 40. narodeninám 

šikovné pani učiteľky. 

 

                      



                   

              Originál zakladacej listiny  22-triednej ZDŠ Bojná z roku 1972: 

 

 

 

           Pani riaditeľka nám poskytla k nahliadnutiu prvý školský časopis. Mal názov Peruť a bol 

písaný ešte na stroji. Toto je prvé číslo z roku 1968. Časopis obsahuje rozhovory so ţiakmi, 

články zo športových súťaţí. Jeden z nich napísala aj naša pani riaditeľka ešte ako ţiačka 8. 

ročníka. 

Školské lavice vystriedalo mnoho ţiakov 
a katedru mnoho pedagógov. Ako to bolo vtedy v porovnaní so súčasnosťou? Zmenili sa 
s dobou aj ţiaci? To nám uţ prezradí pani riaditeľka, ktorá školu riadi od roku 2001.  
Pani riaditeľku „vyspovedali“  naše redaktorky Ivana Pokorná a Veronika Mazáňová (5.A). 

 

 



 

Interview 

Kde ste chodili na základnú školu?                          
Pretoţe som sa narodila a ţila v Bojnej, 
navštevovala som tu aj základnú školu, ktorej 
budova stála na mieste tej súčasnej. 

Akú strednú a vysokú školu ste 
navštevovali?                                                         
Pretoţe uţ ako dieťa som chcela byť učiteľkou, 
vybrala som si Strednú pedagogickú školu 
v Leviciach.  Takţe bola zo mňa najskôr učiteľka 
materskej školy a potom som pokračovala 
v štúdiu na Pedagogickej fakulte v Nitre. 

Aké predmety ste vyštudovali?                            
Slovenský jazyk a hudobnú výchovu. 

Koľko rokov tu uţ učíte?                                               
Mojím prvým školským rokom (ešte v budove 
starej školy) bol rok 1977.   

Koľko rokov ste vo funkcií riaditeľky?                          
17 rokov. 

Naša škola sa zmenila. Aj ţiaci sa zmenili?                                                                
Vţdy boli aj sú ţiaci prospechovo lepší a horší. 
V minulosti však mali oveľa viac motivácie, aby 
sa učili. Museli totiţ svojimi vedomosťami 
dokázať, ţe strednú školu, ktorú si vyberali ako 
deviataci alebo ôsmaci a chceli sa na ňu dostať, 
prijímacie pohovory museli urobiť všetci a veľmi 
dobre. Pretoţe v súčasnosti je stredných škôl 
oveľa viac a ţiakov menej, dostanú sa na ne aj 
ţiaci priemerní a podpriemerní, čo svedčí 
o niţšej úrovni.  

Správanie je tieţ obrazom doby, v ktorej ţijeme. 
Technika veľmi pomáha pri hľadaní informácií, 

no na druhej strane potláča priamu komunikáciu. 
A to sa odráţa aj na správaní. 

S vyučovaním máte bohaté skúsenosti. Aké 
rady by ste dali novým učiteľom?                   
Kaţdý musí raz začať. Nie vţdy sú však začiatky 
ľahké aj pre učiteľov. Ak im mám poradiť, tak len 
trpezlivosťou a  správnym prístupom dosiahnu 
cieľ. Kaţdý ţiak je iná osobnosť a ku kaţdému 
treba nájsť spôsob, ako si ho získať. 

Poradili by ste niečo aj novým ţiakom – 
prvákom?                                                                               
V prvom rade im chcem popriať veľa úspechov. 
Ak chcú patriť medzi najlepších, treba začať od 
začiatku. Len ten, kto sa pravidelne pripravuje, 
môţe byť úspešný. Musia sa naučiť ţiť v novom 
kolektíve a rešpektovať pani učiteľky.  

Bol váš sen byť učiteľkou?                                               
Áno, vţdy som chcela byť učiteľkou, práve preto 
som si vybrala uţ strednú školu pedagogickú. 

V škole máte kopec povinností 
a zodpovedností. Ako trávite voľný čas?                                  
Vo voľnom čase pracujem v záhradke, rada 
bicyklujem, chodím na turistiku, veľa čítam. 

A otázka na záver. Čo hovoríte na školský 
časopis ?                                                              
Som rada, ţe aj naša škola bude mať vlastný 
časopis. V minulosti bolo uţ niekoľko pokusov. 
Ţiakom však chýbala vytrvalosť a s vydávaním 
časopisu skončili. Vyšlo iba jedno číslo. Drţím 
palce pani učiteľke a celej redakčnej rade. Nech 
sa vám darí.  

 

Prvé dojmy 

      V nasledujúcej rubrike vám prinášame pocity a postrehy novej pedagogickej posily, Mgr. 
Kataríny Lackovičovej, Mgr. Miriam Kříţovej a Mgr. Martiny Oravcovej. 

P. uč. Katarína Lackovičová 

Aké máte dojmy z novej školy?                                             

Zatiaľ dobré, lepšie ako som čakala. 

Aké máte obľúbené predmety?                                  

Slovenčinu, angličtinu a telesnú. 

Chce sa vám ráno vstávať školy?                                          

Nie, toto je moja najťaţšia časť dňa. 

Ako ste sa dozvedeli o našej škole?                                       

Bývam blízko pri škole, chodila som sem na 

školské ihrisko. 

Aké boli vaše prvé dojmy?                                                                     

Sú tu dobrí ţiaci a dobrý kolektív. 

Aké predmety na tejto škole učíte?                                     

Angličtinu a slovenčinu. 

Čo ste v minulosti študovali?                                                           

To, čo učím a hudobnú výchovu. 

Čo robíte vo voľnom čase?                                            

Turistika, futbal, pozeranie filmov a 

nakupovanie. 



 

 

Ako relaxujete?                                                                                   

Na prechádzkach alebo pozeranie televízie.  

Je podľa vás povolanie učiteľa  ťaţké?                                              

Ako kedy, zatiaľ si to uţívam. 

 

 

 

Bola ambícia stáť sa učiteľkou vaším 

ţivotným poslaním?                                                                                                             

Nie, lákali ma iné povolania, ako modeling a 

letuška. Uvidíme, koľko mi vydrţí toto povolanie. 

Čo hovoríte na školský časopis?                                         

Ešte som ho nevidela, ale rada si ho prečítam.

 Rozhovor pripravili: Natália Masarovičová, Ema Kutňanská (8.A) 

 

P. vych. Miriam Kříţová 

Aké mate pocity z funkcie 

vychovávateľky?                                                   

Z tejto práce mám veľmi dobrý pocit, 

perfektne sa mi pracuje s deťmi a cítim sa 

skvelo. 

Koľko detí máte v triede?                                         

V triede nás je aj spolu so mnou 27 a čisto 

detí je 26. 

Aké máte overené výchovné metódy, 

keď sa deti bijú a neposlúchajú?                                                           

Tak v prvom rade sa musia jeden druhému 

ospravedlniť a musia si podať ruky. 

Niekedy si musia sadnúť aj na trestnú 

lavicu. A predovšetkým sa ich snaţím aj 

motivovať. 

Práca s deťmi je vyčerpávajúca. 

Chodíte domov unavená? Čo robíte, 

keď sa chcete odreagovať?                             

Hej, dá sa povedať, ţe občas chodím aj 

vyčerpaná, ale stačí mi pár minút ticha 

a hneď mi je lepšie. Pre mňa je ticho vec, 

ktorá dokáţe najviac človeka odreagovať. 

Čo robíte vo voľnom čase?                                  

Keďţe mám veľmi rada šport, najmä 

bicyklovanie, tak športujem a prechádzam 

sa na čerstvom vzduchu,  čo nikdy 

nezaškodí, takţe sa chodím rada aj 

prevetrať. 

Prečo ste sa rozhodli stať sa 

vychovávateľkou?                                                

Najmä preto, lebo mám rada deti.  V ich 

spoločnosti sa cítim veľmi prirodzene 

a sebavedome. Táto práca ma proste 

napĺňa. 

Máte vo vašej triede aj nejakých 

konkrétnych obľúbených ţiakov?                       

Nie, nemám. Mám rada všetky deti. 

Ako sa vám páči v tejto škole?            

Zatiaľ sa tu mám veľmi dobre, nemôţem 

sa sťaţovať. Veľmi dobre sa mi tu pracuje. 

Vychádzate dobre aj s ostatnými 

učiteľmi a vychovávateľmi?                             

Áno, sú to milí ľudia a super kolegovia. 

Na záver vám ďakujeme za poskytnutie 

rozhovoru a prajeme vám kopec 

trpezlivosti a nervov  s deťmi. 

 

Rozhovor pripravili: Jana Vyletelková 

a Adriána Boldišová (7.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



p. uč. Oravcová: 

Pani učiteľka, môţeme povedať, ţe vy nie 

ste celkom nová tvár našej školy, ale taká 

staronová , keďţe sa po  ročnom 

pôsobení v inej škole vraciate späť. Aký je 

to pocit?                                                                  

Pocit veľmi fajn . Pravdupovediac, veľmi som 

sa tešila, ţe sa vrátim do svojej, môţem 

povedať materinskej školy, keďţe sama  som 

jej absolventkou. Tešila som sa na ţiakov, ale 

aj na skvelých kolegov, mnohí z nich sú mojimi 

bývalými pedagógmi a všeobecne na školu 

ako takú. 

   Prečo ste sa rozhodli zaloţiť ţurnalistický 

krúţok? Čo vás inšpirovalo spolu s deťmi 

začať pracovať na tvorbe školského  

časopisu?                                                                 

V rámci svojej pedagogickej činnosti som    

zistila, ţe jednou z najťaţších úloh učiteľa je 

správne motivovať ţiaka k učeniu, preto som 

hľadala spôsoby, ako v ţiakoch vzbudiť záujem 

o slovenský jazyk, o školu. Ako najvhodnejší 

spôsob sa mi zdalo ponúknuť moţnosť tvorivej 

práce ţiakom 5. aţ 9. ročníka pri tvorbe 

školského časopisu. Som veľmi rada, ţe táto 

myšlienka padla na úrodnú pôdu a do krúţku sa 

prihlásilo viac ako tridsať ţiakov. 

Musím sa priznať, ţe taký záujem som nečakala, 

skôr som sa bála toho, ţe sa do krúţku prihlási 

nízky počet ţiakov a krúţok sa neotvorí. Tvorba 

novín alebo časopisov je kolektívna práca. 

Veľmi sa teším, ţe ţiaci, ktorí sa do krúţku 

prihlásili, berú svoju „prácu“ redaktorov    

zodpovedne. Literárna tvorba je práca, do ktorej 

nemoţno nikoho nútiť. V krúţku pracujeme na 

základe dobrovoľnosti, spontánneho záujmu. V 

praxi to znamená, ţe aktivitu členov nijako 

nezväzujeme, naopak, dávame jej priestor, 

spoločne sa usmerňujeme a pomáhame. 

Niektorí ţiaci majú okrem ţurnalistického 

krúţku mnohé iné, a preto majú moje uznanie 

a obdiv, ţe si našli voľný čas. Keď máte okolo 

seba super tím ľudí, práca ide ľahko. Na krúţku 

zaţívame aj kopec zábavy. Sama mám 

moţnosť spoznať ţiakov oveľa viac ako na 

beţných vyučovacích hodinách. A musím 

povedať, ţe sú to skutočne šikovní a kreatívni 

mladí ľudia, ktorí ma dokáţu pozitívne prekvapiť 

svojimi postrehmi, nápadmi. Zistila som, ţe 

mnohí sú literárne nadaní. Literárne práce 

nepíšeme na hodinách slohu, niet tu dosť času 

a prostredie triedy, školy nedovoľuje ţiakom 

uvoľniť sa, neposkytuje dostatok pocitov a 

podnetov. Ţiaci radi píšu, keď sú sami doma, 

ale aj v prírode. Výsledkom sú ukáţky z ich 

vlastnej tvorby, ktoré si môţu spoluţiaci 

prečítať, prípadne sa nechať nimi inšpirovať.                                                                             

A čo mňa inšpirovalo venovať sa tvorbe 

školského časopisu? Asi samotní ţiaci, aby 

vedeli, ţe škola nie je len učenie a trápenie, ale 

ţe sa v škole dá aj zabaviť. Chcela som ukázať, 

ţe škola prináša pre ţiakov aj radosť, a nie boj 

na dvoch stranách barikády. Verím, ţe 

prostredníctvom ţurnalistického krúţku sa 

dozvedia rodičia niečo nové o ţivote v škole 

a moţno aj ţiaci niečo nové o sebe a svojich 

spoluţiakoch. Verím, ţe ţiakom prvotné 

nadšenie vydrţí a ešte spoločne vytvoríme  

mnoohooo čísel časopisu.  

    Pocítili ste za ten čas , čo ste tu neboli, ţe 

sa ţiaci zmenili?                                                             

Áno, určite. Starší ţiaci odišli, prišli noví 

prváci. A teraz váţne. Ţiaci, ktorých som 

učila a ešte stále navštevujú školu, sa nejako 

výrazne nezmenili. Hoci niektorí sú vyspelejší 

a rozumnejší. 

Boli ste predtým triedna učiteľka?                                                     

Áno, ako prvú triedu som mala štvrtákov, 

ktorú mám aj teraz, teda uţ šiestakov. 

    Ste spokojná so svojou triedou alebo by 

ste niečo zmenili?                                              

Úprimne?  Áno, som s ňou spokojná. 

Myslím, ţe sme si s deťmi navzájom na seba 

zvykli. Aj keď nie vţdy je to ruţové. Ako 

v kaţdom vzťahu, tak to platí aj pre vzťah 

učiteľ – ţiak. Zaţívame aj ťaţšie chvíle, čo sa 

týka výchovných problémov, ale ţiaci si dajú 

povedať a z chýb sa poučia. Touto cestou ich 

pozdravujem.  

Čo oceňujete na ţiakoch?                                              

Oceňujem pravdovravnosť, zodpovedný prístup 

k plneniu si školských povinností a keď ţiaci 

poznajú mieru, pokiaľ sa môţe ísť. Ak sa však 



ţiak príde ospravedlniť s tým, ţe mal nejaké 

závaţné problémy, to   mu uznám skôr, ako keď 

sa uţ po štvrtýkrát vyhovára na pohreb babky. 

Myslíte si, ţe rozumiete ţiakom? 

Myslím si, ţe na celkom slušnej úrovni 

dokáţem ţiakov pochopiť. Snaţím sa 

ich chápať aj s určitými problémami, 

ale musí to ísť po určité hranice 

a samotní ţiaci musia vedieť, kde 

končia. 

 

Je povolanie učiteľa/učiteľky 

náročné?                                                    

Niekedy je ťaţké byť priateľským, lebo 

ţiaci to vedia aj vyuţiť, ale snaţím sa 

byť spravodlivá a férová. Povolanie 

učiteľa je krásne, aj keď v súčasnej 

dobe čoraz ťaţšie. Myslím, ţe by ho 

mali robiť ľudia, ktorí sa naozaj chcú 

venovať deťom či mladým ľuďom, aby 

doplnili výchovu v rodine a naučili 

mládeţ nesebeckým ţivotným cieľom, 

čo v súčasnej spoločnosti chýba. 

Bola ambícia učiť vaším 

vysnívaným ţivotným poslaním? 

Ako ste sa k učeniu, resp. 

k literatúre dostali?                                               

Uţ od detstva som snívala, ţe budem 

učiteľkou, o čom svedčia moje prvé 

pokusy hrania sa na školu. 

O učiteľstve som začala váţne 

premýšľať na strednej škole. Mala som 

šťastie na výbornú slovenčinárku 

a zároveň triednu učiteľku, ktorá ma 

inšpirovala a bola mojím vzorom. 

K literatúre som sa dostala cez lásku 

ku knihám. Bola som častou (dá sa 

povedať niekedy aj kaţdodennou) 

návštevníčkou kniţníc.  Rozhodnutie 

stať sa učiteľkou som ani raz 

neoľutovala. Moja práca je zároveň aj 

mojím hobby, hoci nie vţdy je to 

prechádzka ruţovou záhradou. 

V neposlednom rade ma baví práca 

s deťmi, mladými ľuďmi, čo je náročné, 

najmä vtedy, keď sa učiteľ musí 

neustále konfrontovať s rôznymi typmi 

ľudí. 

Zmenili by ste niečo na našej škole? 

Škola ako budova sa mi páči a je 

mi sympatická so všetkými jej 

„obyvateľmi“. Nemenila by som nič. 

A na záver, nech vás netrápim 

desiatkami otázok: Ako oddychujete  

od školských/pracovných povinností?                                                                                          

Doma s rodinou a najbliţšími. Veľmi rada 

relaxujem v horách na turistike, kde 

dobijem baterky, pri športe, ale aj pri 

dobrej knihe (teraz mám rozčítané 3) a tieţ 

v kuchyni.   

 

Rozhovor pripravili: Jana Vyletelková 

a Viktória Adamkovičová (7. A) 

 

Tak ako sme vyspovedali pani učiteľky, ktoré prišli na našu školu, vyspovedali sme aj 

tých z radu najmladších – našich prváčikov. Ponúkame vám rozhovor so ţiakmi z     

1. B. V budúcom čísle vám prinesieme rozhovor so ţiakmi z 1. A triedy, ktorých 

triednou pani učiteľkou je Mgr. Renata Krajčíková.                                                                                



        Pravidelne kaţdý rok začnú našu školu navštevovať noví prváci. Zopár z nich 

sme sa spýtali na doterajšie pocity z nového prostredia – školy. Dozvedeli sme sa, ţe 

sa im oveľa viac páči v škole neţ v škôlke. Moţno práve kvôli telesnej výchove, ktorú 

jednohlasne zvolili za svoj najobľúbenejší predmet. Naopak, tým menej obľúbeným je 

podľa nich angličtina. Do školy sa síce tešia, no neradi sa učia či robia domáce 

úlohy. Musia si jednoducho zvyknúť na iný reţim, aký mali v škôlke. V škole im 

domáce úlohy a cvičenia hodnotí pečiatkou, zväčša slniečkom, ich triedna pani 

učiteľka, Mgr. Terézia Kováčová, ktorá je zároveň aj ich najobľúbenejšou učiteľkou. 

Spýtali sme sa, aké vzťahy vládnu medzi ţiakmi v triede. Dievčatá si uţ našli medzi 

sebou kamarátky, deti veľmi rýchlo zapadli do kolektívu. Medzi deťmi sa vraj nájdu aj 

malí bitkári. To sa dá čakať od budúcich policajtov - chlapcov, lebo keď vyrastú, chcú 

sa nimi stať. Dievčatá túţia byť doktorkami, kozmetičkami či veterinárkami. Veríme, 

ţe po ťaţkej drine v škole si svoje sny splnia.  Zatiaľ mávajú kaţdý deň päť hodín, 

inokedy len štyri. Po náročnom dni chodia všetci nabrať silu do školskej jedálne, kde 

im vraj najviac chutia sladké jedlá, ako napríklad buchty či palacinky. Po obede sa 

vrátia naspäť do druţiny, kde sme ich aj my navštívili, aby sme s nimi spravili tento 

rozhovor. Prajeme im krásny prvý rok v škole a veľa úspechov počas celej školskej 

dochádzky. A tieţ veľa kamarátov z radu spoluţiakov. Spracovali: Emma Paškrtová 

(9.A), Adam Jakube (9. A), Emil Alexej Chochula (9.A) 

 

 

        Pani Jeseň ţiaci na prvom stupni privítali nádherne vyzdobenými chodbami. Za 

pomoci rodičov, pani učiteliek vznikli hotové umelecké diela. Okná zdobili nádherné 

vence, ktorými sa môţe pýšiť hocijaký dekoračný obchod. Deti vyrobili z ovocia, zo 

zeleniny, plodov postavičky, zvieratká, prekrásne koše.... Môţeme konštatovať, ţe 



naše deti majú naozaj umeleckého ducha. Ak ste si náhodou túto nádheru nevšimli, 

môţete si ju pozrieť na nasledujúcich fotografiách, ktoré pripravili ţiačky: A. 

Atovičová a S. Voleková (9. A) 

 



   

Ľudová múdrosť 

hovorí: „Kaţdý 

deň  jablko, od 

lekára ďaleko.“ Aj 

tento rok sme si v 

našej škole opäť 

pripomenuli  DEŇ 

JABLKA, známy 

tieţ ako Deň 

pôvodných odrôd 

jabĺk. Deti sa 

aktívne zapojili do 

rozhovoru o 

jabĺčku, ako o 

výbornom a veľmi zdravom ovocí. Celý deň sa niesol v duchu jabĺčka. 

S nastupujúcim jesenným obdobím je spojená aj jablková sezóna. Ani my sme 

nazaháľali a prišli sme sa presvedčiť, ako Deň jablka (21. 10) „slávili“ naši najmladší. 

Pani učiteľky z prvého stupňa nielenţe pripravili deťom chutné jabĺčka, ale aj pekné 

farebné nástenky venované tomuto dňu. Naše redaktorky (Sofia Voleková 9.A, 

Tatiana Jančovičová 8. A) vyspovedali pani učiteľku Mgr. Teréziu Kováčovú a jej 

prváčikov.  

Kto priniesol ovocie?                                         

Deti doniesli ovocie prevaţne 

z vlastnej záhrady. 

Deti, chutia vám okrem jabĺčok aj 

iné ovocie? Ktoré?                                                         

Áno, banány mandarínky, hrušky....Na 

tácke boli jablká aj hrušky, ale deti dali 

prednosť predsa len jabĺčkam. Keď uţ 

bol ten Deň jablka...   Detí sme sa 

spýtali, aké jabĺčka obľubujú. Väčšina z 

nich má radšej sladké jabĺčka ako 

kyslé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pani učiteľka deťom hovorila, ţe  v ovocí je mnoho vitamínov, preto by sme mali jesť 

veľa ovocia. Spomínala im, ţe pod šupkou jabĺčka je najviac vitamínov, preto sú lepšie 

jabĺčka so šupkou ako bez nej. Postrehla, ţe deti si často nosia ovocie aj na desiatu. 

Deti nám pekne zatancovali a zaspievali pieseň o červenom jabĺčku. Popri jedení si deti 

spríjemňovali hodinu(deň) počúvaním pesničiek. Ani redaktorky nepohrdli a pochutili si 

spolu s deťmi na jabĺčkach tieţ. Deti doniesli tak veľa ovocia(jabĺk), ţe sa budú hostiť aj 

na druhý deň.  

 

 

                                                                                                                                                               

Neklamný dôkaz, ţe do tanca sa zapojili aj naše redaktorky  

 



Naše prvé umelecké 

pokusy..... 

Úvodné hodiny literatúry v 9. roč. 

sa niesli v duchu ód. Ţiaci sa 

zoznámili s novým ţánrom, 

prečítali si ódy slovenských, ale aj 

zahraničných autorov. No a keďţe 

našim ţiakom nechýbala chuť 

písať a k tomu ich „nakopla“ múza, (nevieme či to bola múza Umka – básnická múza 

tvorivosti) vznikli ich vlastné umelecké diela. Ţiaci vytvorili vlastné ódy (oslavné básne) 

na ľubovoľnú tému. Všetky básne sa nám tu nezmestili, ale zvyšok si môţete prečítať  

v nasledujúcom čísle. Okrem ód tu nájdete aj ľúbostnú báseň, za ktorú by sa nemusel 

hanbiť ani Sládkovič. Veď posúďte sami... 

Matej Belan (9.A) Jozef Krajčík (9.B) 

      Óda na jedlo Óda na mobil  

       Ó jedlo ty si krásne, Ó, mobil ty škatuľka plná zábavy,                                             
píšem o tebe básne. keď  ťa mám, tak nemám obavy.                                                      
Ľudia ťa chcú viac a viac, Si plný hier, čísel a informácií,                                                                                 
vyjú sťa vlk na mesiac. keď  treba všetko rýchlo vybavím. 

        Ľudia sú uţ raz takí, Ak volať niekomu treba,                                                                    
jedia pečené vtáky. Kontakt si nájdem v zozname u teba.                                                   
Kravy, ovce, byvoly, Treba niečo od otca od mamy?                                                                                           
urobia im po vôli. Sms to rýchlo vybaví.                                                              
Najhorší sú jedinci, Nesmieš sa mi stratiť!                                                                                    
čo sú ako v kravinci. Čo bez teba spravím?                                                                                     
Hoj, zeleninka, šaláty, Bez tvojej GPS sa vo svete stratím.                                                                                                                                                                                                                                
Dajme ich do laty! 

  

Emma Paškrtová (9.A) 

Ľúbostná báseň  

V tej chvíli keď som Ťa videla, v hlave mi jediná 
myšlienka zaznela. 

Tak čudný pocit to bol nevidieť, 

čím si moje srdce prechádza. 

Tá láska tak silná bola, ţe všetky hromy aj 
blesky preţila. 

Vţdy som sa Ťa spýtať chcela, 

na čo myslíš v prvom momente, keď ma vidíš. 

 

 

Vţdy som vedieť chcela, 

aký osud nás dvoch spolu čaká. 

Odpovede som však nedostala, 

svoje chyby som ja oľutovala. 

 

Naše spoločné chvíľky, 

zmenili sa na spomienky

     Ďakujem ti, drahý môj, za najkrajšie 
okamţiky. 

  



(Óda na posteľ)   Adam Jakube (9.A)  

Nie si len kus nábytku 

Keď končí sa deň,                                                                                        
jediné čo chcem                                                                                        
byť zasa v tvojom náručí-                                                                            
to pokoj oddych zaručí.                                                                                        
Keď  blíţi sa noc,                                                                                            
tak cítim jak moc                                                                                          
môj spočin mi chýba.                                                                            
Tak opäť si líham,                                                                          
zaspávam pomaly.                                                                                       

Sny ma uţ čakali.                                                                                       
Len ty zavrieš oči mi. 

Len ty lákaš ma naspäť.                                                                        
Len ty dáš mi ten pocit,                                                                              
ţe nerúca sa náš svet.                                                                      
Budík uţ zvoní....                                                                                        
Ó, posteľ moja,                                                                                             
uţ musím ja ísť.                                                                                     
Kedy uzriem ťa znova? 

 

Peter Jančovič (9.B) 

Óda na Brumíka 

Ó, Brumík je ţivot môj,                                                                                     

ale nie tvoj. 

Preto si ho váţ,                                                                                         
keď  ho v ruke máš. 

Jahodový, čokoládový, vanilkový.                                                           
Aký chceš? Aj tak ho zješ. 

Najlepšia  je príchuť jahôdka,                                                                  
to je predsa lahôdka. 

Najhorší je Brumík medový,                                                                    
radšej ho dám Vladovi. 

Čokoládový je moja tradícia,                                                                            
ako pre starých ľudí škoda Felícia. 

Dobrá je aj chuť vanilka, 

vymyslela ju Jarmilka. 

Brumík s príchuťou marhule                                                                     
je tieţ dobrý ako babkine lekváre. 

Jablkový sme tu ešte nemali, keď  ho predávali tak sme 
sa učili. 

Keď ho zbadáš, neodoláš. 

Brumík chutí úţasne,                                                                         
vychutnám si ho súčasne. 

Pravidelne si ho kupujem,                                                                            
pretoţe ho milujem.

Zábavná rubrika   

V nasledujúcej rubrike vám ponúkneme dúšky humoru 

v podobe tých najlepších výrokov našich ţiakov, ale aj 

moderné frazeologizmy. Tak decká, super zábavu! 

Niečo na pobavenie – moderné príslovia, porekadlá a pranostiky:  
 
Prvého septembra akého učiteľa dostaneme, takého budeme mať celý rok.  



Jednotka v ţiackej kniţke – stovky na vkladnej kniţke.  
Zima sa uţ blíţi, ale ţiakom neublíţi.  
Čo si nestihol v pondelok, to budeš mať za úlohu v utorok.  
Padá snieţik, padá, ťaţko sa nám vstáva. Piatok – to je šťastný deň, domáce úlohy dnes 
robiť nebudem.  
Poznámky dostávaš – vyťahané uši máš.  
Čo na srdci, to na facebooku. 
Kto sa veľa pýta, málo googli.  

Všade dobre, na wifi najlepšie.  
Prišiel, nafotil a nazdieľal.  
Čo oči vidia, to srdce uverí. 
 
 

 

Niečo na oddych a precvičenie mozgových závitov  

(Omaľovanky, osemsmerovky, sudoku, tajničky, rozdiely, antistresové maľovanky) 

Nájdi 5 rozdielov

 

 

Veronika Mazáňová (5.A) 



 

ŠTVORSMEROVKA                    

 

 

Hľadaj dané slová v štvorsmerovke a doplň: 

Na vianočnom stole nesmie chýbať.... 

 

V i a n o c e v e ľ j 

c k t o h v i e z d a 

a g s c r y b a ý a s 

i u u d r k a p o r l 

s l p k k i l s o č e 

e e a t á l á š a e p 

M i k u l á š o r k  

 

Tomáš Ďuriška (5. A) 

 

 

 

Niečo na uvoľnenie stresu a napätia    Tatiana Jančovičová (8.A) 

 

 

 

 

 

 

 

Vianoce noc hviezda 
darček Mikuláš kapor 
kapusta šál oslík 
šalát mesiac krb 
jasle  ryba gule 

  6  3 1 4 7 9 
4 3 7    1 6  
 1  4 6 7 5 3 8 

6 2 9 1 7 8 3   
   9 4  7 2 6 
3    5    1 

8  5   4 9 1  

  3 5  9  8 7 

7 9   8 6   4 



Šikovné ruky (vyrábame, tvoríme...) 

Voňavý vianočný stromček 

Nechcú vám rodičia dovoliť veľký vianočný       

stromček do detskej izby? Urobte si takýto 

menší a voňavý, ktorý môţete zavesiť 

napríklad na okno. 

Budeme potrebovať:                                                        

sušené plátky citrónov alebo pomarančov, 

badián, 

lieskové oriešky, papier na pečenie, celá 

škorica, suché kvety na ozdobu 

 

 

Na papier na pečenie si do tvaru stromčeka 

(do trojuholníka) poukladáme sušené plátky 

citrónov. Zlepíme ich jeden o druhý tavnou 

pištoľou. Nakoniec zlepíme tri celé škorice 

ako kmeň stromu a pripevníme zozadu 

stromčeka. 

 

 

Potom si stromček uţ len vyzdobíme 

napríklad badiánom, lieskovcami, sušenou 

citrónovou kôrou alebo sušenými kvetmi. 

Z týchto si môţeme urobiť aj hviezdu na 

vrch stromčeka. 

 

 



 

 

Takto vyzerá hotový ozdobený stromček. 

A uţ len zavesiť... 

 

 

 

Na vrch upevníme špagát alebo háčik, aby sme mali ako 

stromček uchytiť. A takto si ho môţeme zavesiť na okno,                                                                                                                                                                                                                                                                 

aby nám spríjemnil a rozvoňal vianočné chvíle. 

 

 

                       Pripravil: Tomáš Ďuriška (5. A) 

 

    



Povedal (i) 

Vtipné výroky našich ţiakov 

Pri písaní cvičného monitoru: „Keby máme takýto ľahký monitor aj zmaturujem.“ 

P. učiteľka, v ktorom roku ste sa narodili? „1991.“                                                                        

„Čoooo? To ešte keď bola 2 sv. vojna!“ 

„Vyčasuj sloveso mať v angličtine.“ Nič.....                                                                                                

„Dobre, tak teda v slovenčine.“   „Ja mať, ty mať, on mať....“ 

„Pozrite, p. učiteľka, aké mám pekné auto. Keď budem veľký, tak si také kúpim.“                              

P. uč: „Tak ma potom na ňom odvezieš.“                                                                                                                              

„To uţ budete dávno mŕtva!“ 

P. uč: „Kto to boli Kelti?“                                                                                                                  

Ţiak: „Huncúti.“ 

Po príchode novej ţiačky do triedy. Ţiak: „P. uč., nehnevajte sa, mne sa uţ páči aj Anetka, 

ale nebojte sa, ja som aj do vás.“ 

Na hod SJ. „Vyberte mi vhodnú predponu k slovám babka, krásny...“  odpoveď: „Pribabka, 

prikrásny.“ 

Vytvor príslovku z prídavného mena slovenský. Ţiak ticho. Učiteľ pomáha: „No, mám rád 

slovenský jazyk. Teda ako sa učím? Po?“  Ţiak: „Po rusky.“ 

Učiteľ: „Čo robíš?!“ Ţiak: „Depilujem sa, ale uţ to mám napísané.“ 

Hodina OBN: „Aký je to adoptívny vzťah?“  Ţiak: „Ţe to dieťa kúpili.“                                                                    

„Akými spôsobmi môţe zaniknúť manţelstvo?“ Ţiak: „Budú ţiť aţ do smrti.“ 

Hodina SJ. „Akým slovným druhom je slovo trápi?“ Ţiak: „Podstatné meno.“                       

Učiteľ: „ Prosím?!“ Ţiak: „No veď 1 tráp, 2 trápy.“ 

Čo je spisovné čipka alebo krajka? Ţiak: „Veď čipka je to čo sa dáva malým deťom do 

zadku, keď sú choré.“ 

Čo je fraktúra? Ţiak: „To, čo sa platí.“ 

Hl. mesto Slovenskej republiky? Ţiak: „Topoľčany.“ 

Poznáme aj laboratórnu myš. Ţiak: „Ona je taká agresívna?“ 

Schaloval si mi čabajku! 

Vytiahnite si papiere...... napíšeme si rozvrh hodín. 

Nepíš toľko! Máš fabriku na kriedu? 



Ty ma raz privedieš do bezvedomia. 

Keď Boh rozdával zrak, tak som chýbala, ale keď rozdával sluch, tak som sa otočila aj 

trikrát. 

Sadni si na tú časť tela, kde chrbát stráca poctivé meno. No čo? Poviem, sadni si na riť? 

Ste lakomí ako celá republika. Len by ste prijímali, ale odovzdať nie.  

Čo si myslíte, ţe som spadla z bobkového listu? 

Týţdenníci, ste vlastnou krvou zodpovední za čistotu okolo koša. 

Hodina skončí, aţ keď zazvoní, vypadnem von oknom, alebo ma odnesú hore nohami 

z triedy. 

Kam chceš ísť na strednú školu? Ţiak: „Na Tovarnícku.“ A odbor? „Topoľčany.“ 

Tvoj pes mi „zedol“ bábovku. 

Smrdíš ako kaleráb. 

„Vypadám“ tak, ţe mám doma záhradu? 

Čo kotkodákaš? 

Pani učiteľka, on si strihá oči! 

Učiteľ: ,,Čo nepočítaš?" Ţiak: ,,Povedali ste nám, ţe si máme uľahčovať ţivot." 

Ty si helikopotvora.  

Môj zmysel nemá ţivot. 

Ste jak mechom udretí! 

Učiteľ: „Ako sa povie auto po anglicky?" Ţiak: ,,Brrrrrrmmm brrrrmm." 

Odpášem remeň! 

Vytiahneme si karotky. 

 

 

Ďakujeme ţiakom za úsmevné príspevky!  

 

 

 



   Zo ţivota školy 

Cvičíme, športujeme, makáme..... 

Od septembra sa udialo viacero športových súťaţí, v ktorých boli naši spoluţiaci úspešní 

a obsadili pekné miesta. V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci súťaţiaci spolu 

so získaným umiestnením. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cezpoľný beh- D 29.9. Diana F.  
Tatiana J.  
Michaela M. 

– 1. 
– 6. 
– 9. 

Cezpoľný beh- CH 29.9. Peter J.  
Ľubomír B.  
Juraj L.  

– 7. 
– 12. 
– 27. 

Bedminton- Družstvo 
 

25.10.  Juraj L.                  
Adam J. 

 

Družstvo –2. 
Šach- CH 26.10. Adam J. 

Matej B. 
Ľubomír B. 

– 23. 
– 19. 
– 25. 

Stolný tenis – Družstvo 19.11. Matej B. 
Samuel Š. 
Adam J.             
Juraj J. 

 
Družstvo  – 4. 
 

Basketbal – Družstvo  20.11. Adam J. 
Matej B. 
Juraj L. 
Ľubomír B. 
Kristián K. 
Samuel Š. 
Peter J. 

 
 
 
Družstvo – 3. 



Naši športovci sa zúčastnili obvodného kola v basketbale. A takto to dopadlo.                                          

Výsledky Bojná – Jacovce 3:4, Bojná – ZŠ Škultétyho 2:8, Bojná – Preseľany 8:0 

Najlepší strelec Ľ. Bečka (9.A) si pripísal 5 bodov. 

A tu sú v plnej zostave. Však im to pristane?  

 

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným v športových disciplínach za ich chuť a elán 

reprezentovať ZŠ Bojná.  Prajeme veľa úspechov v nasledujúcich súťaţiach! Chalani, 

máte na to!                                               

Pripravili: A. E. Chochula a Ľ. Bečka (9.A) 

 

 



Iste ste zaregistrovali, ţe od októbra je dolu pri riaditeľni nejaká škatuľa navyše. Bol to tzv. 

odkazovač, kde ste mohli hodiť odkaz, pozdrav, pripomienku pre kamaráta/tku, triedu. 

Niektoré sú anonymné a pri niektorých odkazoch sa ţiaci podpísali alebo uviedli svoje 

iniciálky. Tak prosím, tu sú: 

 

 Na biológii by sme mali pitvať ţaby 

 Adam Jakube by mal byť vodcom krúţku. – Emma Paškrtová musí byť zhodená 

z funkcie :D 

 ♥ ♥ ♥ Kiara Pašková 3.A 

 Dajte názov krúţku: Paškrtníček  

 SERUS  

 Berte ţivot viac s humorom  (snaţíme sa :-D) 

 Milá pani riaditeľka som vám vďačná za to, čo pre ţiakov robíte aj s pani učiteľkami 

a s pánmi učiteľmi. Tak vám veľmi pekne ďakujem! Podpis: Kiara Pašková 3. A  

 Pozdravujem spoluţiakov!  

 Tešíme sa na prázdniny  

 Prajem redakcii pekný deň a veselé Vianoce 

 Kedy bude v škole vianočný stromček? 

 Mám tu najlepšie kamarátky 

 Pozdravujem Fera 

 Pani kuchárky chutne varia 

 

Prosíme ţiakov, aby si odkazy nemýlili s plastovými štupľami! 

Keď budeme zbierať štuple, to hádţte tam! Nie do odkazov! 

Ďakujeme za pochopenie  

Redakcia 

 

 



 

 

Malý darček, ktorý zachráni kaţdého ţiaka pred jednou guľou!  

 

POUKAZ – Ţolík (záchranca na 

hodinách) 

Ako funguje? Kedy ti Ţolík hodí 
záchranné lano?  
Ţolíka môţeš pouţiť pred skúšaním, 
alebo pri domácej úlohe, ktorá sa ti do 
zošita záhadne sama nenapísala, 
alebo ti v nej drzý škriatok narobil 
chyby, machule, škvrny od kečupu, či prepísal správne riešenia na chybné, a dokonca 
vygumoval výsledky tvojich výpočtov!!!  
Ţolík však stráca svoju čarovnú moc pri písomkách, testoch, diktátoch, projektoch a 

referátoch! Vtedy ti však určite pomôţe Superman obývajúci tú časť tvojej hlavy, ktorá 

nesie oddávna meno MOZOG! 

Je zakázané kopírovanie alebo iné falšovanie! Jeden ţiak má nárok len na jedno pouţitie. 

Učiteľ si jeho pouţitie zapíše a od ţiaka ho zoberie. Moţné ho je pouţiť len na jednom 

predmete!  

 

U L I E V A Č I K  

Váţená pani učiteľka/pán učiteľ! Prepáčte, ale nie som pripravený/á na túto vyučovaciu 

hodinu, preto vás prosím, aby ste ma vyskúšali inokedy. ĎAKUJEM!!!! 

 

ČČOO  UUKKRRÝÝVVAA  PPOOSSLLEEDDNNÁÁ  

SSTTRRAANNAA??   



Milí naši čitatelia, 

     užívajte si Vianoce plnými dúškami! Prajeme vám pokoj do duše, lásku do srdca, 

zdravie z ocele, Božie požehnanie a hlavne blízkosť tých najbližších! A do roku 2019 

život krásny ako v rozprávke a množstvo splnených snov, ktoré prežijete v zdraví, 

pokoji a láske!  

 

Vianoce spájajú rodinu a priateľov dokopy. Pomáhajú nám  uctiť si lásku v našich 
životoch tak často, ako je to len možné.                                                                                
Nech pravý zmysel Vianoc naplní vaše srdcia ♥ 

Nech sú pre vás tieto sviatky žiarivé a radostné. Nech všetky vaše želania a sny 
stanú sa skutočnosťou a nech vás pocit radosti naplní počas celého roka. 

Vaša redakcia Zvončeka 

 

 



 


