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ÚVODNÍK 

     
                  
 

Milí čitatelia!  

V školskom roku 2018/2019 sa Vám opäť prihovárame prostredníctvom nášho 

školského časopisu „Pod lavicou“. Opäť k nám ako mávnutím čarovného prútika 

prišla zima. Toto krásne ročné obdobie má určite každý rád. Krajina sa premení 

na šľahačkovú rozprávku s cukrovou polevou a z oblohy začnú padať snehové 

vločky trblietajúce sa sťa diamanty. Pomaly sa vznášajú k zemi ako drobné víly. 

Všetci vyťahujeme zo skríň svoje hrubé teplé kabáty a čiapky s brmbolcami, 

rukavičky a šály a pripomíname škriatkov. K zime patrí aj očarujúci čas Vianoc. 

Ľudia sú milší a dobrosrdečnejší. Všade naokolo cítiť príjemnú vôňu domácich 

medovníkov. Deti sa guľujú, sánkujú, lyžujú a stavajú snehuliakov. Najviac sa však 

tešíme na ten deň, keď konečne postavíme stromček a ozdobíme ho nádhernými 

anjelikmi, svetielkami a sladkosťami, na vrch dáme zlatú hviezdu a potom 

netrpezlivo čakáme na to, aký darček nám tento rok prinesie Ježiško. 

Prajeme Vám, aby ste pod stromčekom našli všetko, čo ste si priali. A ak by pod 

ním náhodou nebolo všetko, nebuďte smutní. Veď Vianoce nie sú len o darčekoch 

pod stromčekom. Sú o chvíľach, ktoré môžeme stráviť s našimi blízkymi, o 

voňavých medovníčkoch, ktoré sme napiekli spolu s našimi mamičkami, o zdobení 

stromčekov s našimi ocinami, o úsmevoch, ktoré rozdávame.. 

Redakčná rada časopisu Pod lavicou želá všetkým žiakom, učiteľom aj ostatným 

zamestnancom školy k blížiacim sa vianočným sviatkom veľa zdravia, šťastia , 

pokoja a oddychu v kruhu najbližších a svojich priateľov. 

Do nového roka Vám prajeme, aby ste vykročili tou správnou nohou, nech sa Vám  

darí po celý ďalší rok 2019.  
 

 

Dovidenia pri čítaní ďalšieho čísla !               
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Prvácka pasovačka 
Naši prváci boli dňa 7. novembra 2018 slávnostne „pasovaní“ za žiakov základnej 

školy. Slávnostne oblečení, veselo naladení prváci oslávili svoj veľký deň 

vystúpením v školskej jedálni. Pre rodičov a prítomných hostí si najmladší žiaci 

pripravili krásny program. Nechýbali pesničky, básničky a tance.  

Prváčikom želáme veľa radosti z učenia, trpezlivosti pri prekonávaní prekážok 

a zaujímavých okamihov na ceste z  poznávania tajomstiev sveta.  

p.uč. Titková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň mlieka 
Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou 

udalosťou podporovanou a propagovanou Organizáciou pre výživu a 

poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť 

požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou 

tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na 

pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v 

školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti .Na našej škole sme si tento 

deň  25. 9. pripomenuli. Bol spojený s odovzdaním ceny „Sady mliečnych 

výrobkov“ pre triedu 2. A, ktorá získala v súťaži „Adoptuj kravičku“ 3. miesto. 

Žiaci sa učili o mlieku, mliečnych výrobkoch, prečo je mlieko zdravé, čo 

obsahuje... Svoje vedomosti ukázali v kvíze o mlieku, robili rôzne aktivity, 

ochutnávali rôzne mliečne výrobky.  

p. uč. Srnková 
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Nitra – európske mesto športu - Bowling 
Dňa 12. 9. 2018 si  10  žiakov  7. – 9. ročníka v OC Mlyny pod vedením p. 

učiteľky  Zaťkovej,  zmeralo svoje sily v bowlingu. Výborne si zahrali, zasúťažili 

a   takto sa umiestnili: 

Jednotlivci: 1. miesto M. Száraz 7.B 

                   2. miesto M. Polák   9.B 

                   3. miesto O. Lidik     9.A    

Družstvá:    1. – 2. miesto 9.B a 7.B 

                   3. miesto 8. A 

p. uč.  Zaťková 

 

„Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice“ 
Družobná škola: ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice, Česká republika 

V tomto školskom roku sme sa už po deviatykrát zapojili do projektu, ktorý 

podporuje čítanie kníh, priateľstvo a družbu so žiakmi z Čiech, ako aj tvorivosť 

detí vo výtvarnom prejave. Čitateľskú aktivitu vyhlasuje Slovenská pedagogická 

knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne. Naši žiaci vyrobili pre 

kamarátov z Čiech 210 záložiek. 

Široká téma, blízka detskej fantázii, poskytla veľký priestor pre výtvarné 

stvárnenie záložiek do kníh. Žiaci použili pri výrobe záložiek rôzne kresliace 

techniky a tvorivé nápady. Pracovali na hodinách výtvarnej výchovy ako aj 

v školskom klube. Do projektu sa zapojili žiaci: 1. A, B, C, 2. A, B, C, D, 3. A, B, C 

a 4. A. 

Žiakov vo výrobe záložiek viedli p. učiteľky: Peniašková, Zemanová, Titková, 

Srnková, Krivušová, Rebejová, Babušíková, Lavrincová, Antalíková, Brotková, 

Bégerová a pani vychovávateľky: Bartíková, Raczká, Remeňová, Vašková. 

Za všetky krásne záložky ďakujeme! 

Koordinátorka projektu: PaedDr. Renáta Titková 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 6 

 

FIRST LEGO League na Slovensku 
Počas Európskeho týždňa programovania, od 6. - 21. októbra 2018 sa v rámci 

aktivity SAP Meet and Code uskutočnilo  interaktívne stretnutia so žiakmi 

„Robotika a kódovanie“ aj na našej škole.   

Počas dvoch vyučovacích hodín deti stavali a programovali robotov z LEGA, 

vyskúšali si okuliare na virtuálnu realitu a tiež videli, ako sa dá počítač ovládať 

len pohybom ruky vo  vzduchu – tzv. Leap Motion.   

V rámci stretnutí sa žiaci a učitelia oboznámili s  medzinárodnou súťažou FIRST 

LEGO League, ktorej registrácia bola ukončená 21.10.2018. Počas prípravy na 

súťaž sa žiaci zlepšujú nielen v programovaní, ale posilňujú si aj svoje kreatívne a 

prezentačné zručnosti a tiež zlepšujú prácu v tíme. 

Zaregistrovali sme sa  na turnaj pod názvom LEGO SCHOOL NR.  Súťažiť budú 

žiaci z  5.A a 6.A triedy. 

Získali sme  stavebnicu LEGO Mindstorms Education EV3, ktorú skladáme 

a určite ju  predstavíme našim spolužiakom ako funguje. Držte nám palce pri jej 

skladaní, a aj pri súťaži. 

p. uč. Vatrálová 

 

Návšteva Eko - sadu Lívia v Kolíňanoch 
Pri príležitosti Dňa jabĺk trieda 3. A a skupina žiakov zo 4. A a B navštívili 

jabloňový sad Lívia, ktorý sa nachádza za obcou Kolíňany.  

19. október bol krásny jesenný slnkom rozžiarený deň a naši žiaci si ho užili 

v príjemnom prostredí jablkového sadu, v ktorom majitelia pestujú menej 

tradičné odrody jabĺk ekologickým spôsobom - bez použitia chemických 

postrekov. Sadom nás sprevádzala pani domáca aj jej psíkovia, z ktorých sa po 

počiatočnom ostychu vykľuli príjemní spoločníci.  

Okrem zaujímavých informácií o živote eko - farmárov sme mali možnosť 

ochutnať čerstvé jablká a výrobky, ktoré z nich vyrábajú.  

p. uč. Lavrincová 

 

 

 

 

 

Olympiáda SJL 
Dňa 5. 11. 2018 sa konala olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. 

Olympiáda sa člení na 3 časti. 

1. a 2. časť je zameraná na testovú formu - teoretické vedomosti zo SJL. 

2. časť je zameraná na  transformáciu textu - pripraviť reklamu, ktorou pozve 

žiak záujemcov na potulky po Slovensku. 

3. časť - ústna - v krátkom rozprávaní zoznámiť poslucháčov s najsilnejším 

zážitkom z dovolenky v  Tatrách.  Maximálny počet bodov – 55 
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1. a 2. časti sa zúčastnili žiaci 9.A, 9.B  a  8.A - 3 žiaci. 

Výsledková listina : 

1. miesto  L. Bariak          9.B - 51 bodov 

2. miesto   K. Klementíková      9.B  

3. miesto   F. Gyurussi             9.B 

4. miesto   O. Lidik                  9.A 

Do okresného kola postupuje žiak L. Bariak. Všetkým zúčastneným ďakujeme  za 

účasť. 

p. uč. Šavelová 

 

Integrácia – charitatívny koncert 

10. 10. 2018 sa naša škola zúčastnila 10. ročníka Nadnárodného charitatívneho 

koncertu Integrácia 2018 pre 10 000 detí z celého Slovenska na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Naši žiaci mali možnosť vystúpiť na pódiu 

s hviezdami ako Majk Spirit, Dara Rolins, Ondrej Kandráč, Marián Čekovský, 

Marek Hamšík, Ivan Tásler a mnohí iní. Pieseň „Spoločne“ spievala Natália 

Zemanová (7.A) a choreografiu tancovalo 22 žiakov (2. – 8. ročník). 
Vystúpenie našich žiakov, ako aj celý koncert si môžete pozrieť v premiére 

na RTVS Jednotke 15. 12. 2018 v sobotu o 20,30 hod.     

p. uč. Zemanová 
 

 
 

 

Kvíz k 100. výročiu ČSR       
29. 10. 2018 sme si na našej škole pripomenuli 100.výročie vzniku 

1.Československej republiky a   100  rokov od ukončenia 1. svetovej vojny  

vedomostnou súťažou. Súťaže sa zúčastnili trojčlenné družstvá z 8.A /  

S. Behinská,  E. Tadlánková,  R. Zeleňák , z 9.A / K. Raczká, O. Lidik,  

D. Štefanov / a z 9.B / F. Gyürüsi, L. Bariak a R. Schlentc /. 

Najlepšie vedomosti preukázali žiaci z 9.B. 

p. uč. Šavelová, Jančiarová 
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Knižnica K. Kmeťku 
30.11.  trieda VIII. A navštívila Knižnicu A. Kmeťka . Zúčastnila sa prednášky 

o vzniku ČSR . Spoznali dejiny našej vlasti . Formou testu si preverovali 

teoretické vedomosti o tomto období. Svoju pozornosť si žiaci preskúšali aj 

v súťaži k 100. výročiu ČSR . Súťaž bola doplnená fotografiami , maketami 

lietadla , obrázkami , spájaním známych osobností vo forme puzzle. Hravou 

formou sme získali vedomosti o histórii nášho národa. 

p.uč. Šavelová 

 

POPTÓN 
V speváckej súťaži Poptón  súťažili aj naše žiačky Nela Zemanová,  

L. Rojková a Natália Zemanová. Súťaž prebiehala v  CVČ Domino. V silnej 

konkurencii sa dievčatá umiestnili takto: 

1.miesto II. kategória Natália Zemanová 7.A  

špeciálna cena za umelecký prejav I. kategória Nela Zemanová 5.A. 

Dievčatám gratulujeme. 

p. uč.  Zemanová 

 

Deň jabĺk 
Na Deň jabĺk sa človek na rôznych podujatiach má možnosť oboznámiť s 

množstvom odrôd tohto ovocia, môže ochutnať jedlá i nápoje, ktoré sa z neho 

dajú pripraviť. Jablká sa uplatňujú v teplých i studených, slaných i sladkých 

pokrmoch. Napokon pestrosťou spracovania jabĺk si jednotlivé kultúry a lokality 

zachovávajú kus svojej výnimočnosti a jedinečnosti.  

Kto na Slovensku by nepoznal jablčník, jablkovú, jablkovo-orechovú, jablkovo-

makovú štrúdľu, či divinu s jablkami, jablkové pyré, jablkový kompót, jablkovú 

šťavu, kto by ho nestretol aspoň raz v kvasenej kapuste? 

Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú - jablko denne prospieva zdraviu. 

Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus, môžu si 

ho dopriať aj pacienti s cukrovkou. Odborníci dodávajú, že jablko má 

protizápalové, mikrobiologické a krvotvorné účinky. Nepochybne aj preto sa slovo 

jablko dostalo do ustálených spojení či idiomov. Napríklad: "Denne jedno jablko 

pre zdravie." Na našej škole sme si tento deň pripomenuli 26. 10. 2018.                             

 p. uč. Srnková 
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Svet okolo nás – KUBA, 2 tváre slobody   
26.10.2018 sa žiaci 5. – 8. ročníkov zúčastnili v Aule UKF 

zaujímavého podujatia. Premietali im film o Kube. Videli krásy 

prírody, dozvedeli sa o histórii ostrova aj o živote obyvateľov tejto 

krajiny. Na záver mohli cestovateľom klásť otázky. 

p. uč. Zaťková 

iBobor 

V novembri sa naši žiaci zapojili  do informatickej 

celoslovenskej súťaže iBobor. 

Do súťaže ich pripravovali p. učiteľky informatiky na 

1. aj 2. stupni. Hlavným cieľom súťaže iBobor je 

podporiť záujem o informačné a komunikačné 

technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce 

iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom 

používaní moderných technológií pri učení sa.  Žiaci súťažili  v kategóriách: 

Drobci,  Bobríci, Benjamíni a Kadeti.  Rebríček najúspešnejších  žiakov 1.stupňa:   

R. P. Hudec, E. Halajová  3.A,  F. Horváth, V. Póčiková  3.B, L. Antalíková,  

S. Tomečka, S. Orešková  3.C K. Chlapečková, A. Jančovič  4.A, L. Vatrálová,  

E. Palková, E. Vachalová, A. Giertl, L. Drábeková, S. Majerčáková,  

L. Repárová   4.B   S. Danko, V. Kozelová   4.C   

Absolútny víťaz S. Danko zo 4.C  triedy  získal plný počet bodov vo svojej 

kategórii. Gratulujeme všetkým riešiteľom.                                                     

p. uč.  Moravčíková 

 

Európsky týždeň mobility 
Európsky týždeň mobility sa každoročne koná v termíne od 16. do 22. 9. s cieľom 

povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej 

mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať na prepravu peši, 

bicyklom či hromadnou dopravou . Aj na našej škole si  žiaci niektorých tried 

v tento týždeň vyskúšali chodiť do školy peši, bicyklom, autobusom a kolobežkou.  

Medzi triedami si dali rôzne súťaže na rýchlosť v kolobežkovaní, bicyklovaní 

a v rýchlochôdzi. Žiaci sa zapojili aj do výtvarnej súťaže, ktorú zorganizovala 

Arriva. 

p. uč. Srnková 
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Osvienčim – 7.12. 2018 
Dali sme sa vtiahnuť do histórie. Nie veľmi príjemnej, ale potrebnej ju neustále 
pripomínať. Navštívili sme Osvienčim. Miesto, kde zomrelo 1,1 milióna ľudí preto, 

lebo niekto rozdelil ľudí na kategórie. Tí, čo smú vládnuť a žiť a na tých, čo 

nemajú právo žiť.  

Boli sme tam preto, aby sa už nikdy viac čosi podobné nezopakovalo.  

My z 8. A, 9.A,B. 

 

Všetkovedko 
29.novembra 2018 sa v priestoroch našej školskej jedálne konal 10. 

ročník vedomostnej súťaže žiakov 2. – 4. ročníkov Všetkovedko. 

V tento deň súťažili žiaci z celého Slovenska a naši zástupcovia v nej 

nesmeli chýbať. Zúčastnilo sa jej 42 žiakov. Ako úspešne sa 

dozvieme už 21.decembra. Držíme palce, aby naše vedomosti boli ohodnotené 

najlepšími umiestneniami a získali sme čo najviac titulov Všetkovedka – 

najmúdrejší medzi najmúdrejšími.  

p. uč. Babušíková 

 

Vysoké hory NITRA 2018 
16.11.2018 začal festival o horách a cestovaní podujatím pre žiakov 

nitrianskych ZŠ v aule MsÚ. Konal sa už 13. ročník. Zúčastnilo sa  ho 25 

žiakov 7. ročníka. 

Žiaci si pozreli kratšie filmy o horách a dlhší film o ochrane prírody. 

Nasledovala prednáška s fotografiami o ochrane a živote dravcov v našom 

regióne. Na záver bol kvíz z tejto tematiky . Za správne odpovede boli deti  

odmenené. 

p. uč. Zaťková 
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CLIL  
Medzinárodný projekt Erasmus + KA2 Hands on CLIL  prebieha 

už druhý rok. Stretnutie zúčastnených štyroch krajín - 

Španielska, Portugalska, Turecka a Slovenska sa tento rok uskutočnilo v termíne 

od 12. 11. do 16. 11. 2018 v tureckom meste Gaziantep, ktoré leží neďaleko hraníc 

so Sýriou a rieky Eufrat. Počas týchto dní sme sa oboznámili so školským 

systémom súkromnej školy Bahcesehir Koleji a navštívili vyučovacie hodiny, ktoré 

prebiehajú v anglickom jazyku. S ostatnými vyučujúcimi z iných krajín sme si 

vymenili cenné „školské“ informácie a naplánovali aktivity a ďalšie stretnutie. 

Posledné stretnutie nášho medzinárodného projektu sa uskutoční v jarných 

mesiacoch v Portugalsku, na ktoré sa môžu tešiť aj žiaci našej školy. Tí najlepší 

budú mať možnosť osobne participovať na projekte v portugalskej škole Escola 

E.B. de Marco de Canaveses v Porte. 

                                                   p.uč. Meňhartová 

Týždeň vedy a techniky v 3.A,B,C                              

Počas týždňa vedy a tehniky sme na hodinách prírodovedy bádali prečo niektoré 

predmety na hladine plávajú a prečo nie, zisťovali sme,  čo sa deje s teplým 

a studeným vzduchom, ako funguje kolobeh vody v prírode. Dozvedeli sme sa,  

ako sa dá vyrobiť snehová vločka, čo všetko sa dá robiť s ľadovou kockou 

a urobili sme pekné vločky z papiera. Počas pokusov sme sa zabavili, ale aj získali 

veľa nových vedomostí z oblasti prírodných dejov. Hodina prírodovedy nebola 

nudná, ale zaujímavá a veselá. 

p. uč. Moravčíková 

 

Exkurzia vo Viedni 
V novembri sa žiaci 5. ročníka a 6.A zúčastnili na exkurzii vo Viedni. Prvá 

zastávka bola v morskom dome s názvom Haus des Meeres. Na desiatich 
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 poschodiach sa rozprestierajú veľké ako aj menšie akvária. Vo veľkých akváriách 

sme videli plávať obrovskú morskú korytnačku, raje, žralokov a mnoho ďalších 

rýb rôznych veľkostí, ktorých názvy sme ani netušili. V menších akváriách sme 

videli húf morských koníkov, medúzy, menšie korytnačky. V jednom akváriu 

dokonca plávali ryby, ktoré mali oči nad hladinou vody. Najväčší zážitok boli 

rybičky, ktoré nám obhryzovali ruky. V tropickej časti sme videli suchozemské 

korytnačky, krokodílov, roztomilé opičky, ktoré sme mohli aj pohladiť. 

Zaujímavosťou boli veľké mravce, ktoré sa prechádzali v sklenenej trubici, ktorá 

bola súčasťou zábradlia. Úžasný pohľad bol na korytnačky a ryby v bublinách 

a tuneloch, cez ktoré sme mohli loziť. Naša druhá zastávka bola v prvom 

Financial Life Park-u (FLiP) na svete, ktorý sa nachádza v Erste Campus. Pomocou 

tabletov a hlavne hrou sme sa učili o význame financií v našom živote. Boli sme 

ako detektívi medzi jednotlivými stanovišťami. Riešili sme rôzne úlohy z oblasti 

financovania, investovania, hodnoty peňazí, geografie. 
Bol to veľmi zaujímavý deň, v ktorom sme mohli vidieť rôzne živočíchy, ktoré 

v našich končinách neuvidíme a zábavnou formou sme sa dozvedeli do čoho my 

a naši rodičia investujeme peniaze, akú majú pre nás hodnotu a aké ťažké je ich 

získať, ak urobíme nesprávne rozhodnutie.                       p. uč. Vatrálová 

 

 
Korčuľovanie 
Naši druháci si v tomto školskom roku po prvýkrát vyskúšali, aké zábavné je 

korčuľovať sa spolu so spolužiakmi. Vyskúšali si základné kroky, korčuľovanie 

medzi prekážkami i korčuľovanie pod vedením trénera a nášho rodiča pána 

Rosinského. Boli to užitočné skúsenosti a aj tí, ktorí stáli na korčuliach po prvý 

krát, odchádzali z ľadu ako zruční korčuliari. 

p. uč. Babušíková                               



                                                                                                                                                                                     

 13 

 

Prvá pomoc 
V novembri prezentovali študenti SZŠ v Nitre deťom prvých ročníkov v školskom 

klube ako poskytnúť  prvú pomoc. Prváci si priamo na figuríne vyskúšali umelé 

dýchanie a masáž srdca. Študenti im predviedli na prinesených dentálnych 

pomôckach aj ako sa správne umývajú zúbky. Prezentácia bola pre deti veľmi 

zaujímavá a poučná.                                                               p. vych. Sucháňová 

 

Vianočná pošta 
Blížia sa Vianoce – najkrajšie sviatky v roku, kedy by nikto nemal byť sám. 

Urobiť dobrý skutok a spríjemniť prichádzajúce sviatky sme sa 

rozhodli s prváčikmi z 2. oddelenia ŠKD. Zapojili sme sa do projektu 

„Vianočná pošta,“ ktorého úlohou je potešiť starkých v domovoch 

dôchodcov. Usilovne vyrábame pohľadnice, ktoré im pošleme, aby vedeli, 

že na nich niekto myslí. Každá naša pohľadnica má konkrétneho adresáta 

– starkého či starkú, ktorému veríme, že spraví minimálne rovnakú 

radosť ako nám, keď sme ich vyrábali.                                     p. vych. Bartíková 

  

Mikulášsky vláčik 
Deň pred sviatkom sv. Mikuláša 5. decembra 2018 sme sa s deťmi z 1.,2.,3.,5. 

oddelenia vybrali do Slovenského poľnohospodárskeho múzea na Mikulášsky 

vláčik. Deťom sa výlet veľmi páčil – previezli sme sa na parnej železnici, videli 

ako sa pripravujú vianočné oblátky či medovníky, navštívili sme ukážky 

paličkovania či driapania peria. Najväčšou odmenou pre všetkých však bolo 

stretnutie so sv. Mikulášom, čertom a anjelom.                        p. vych. Bartíková 

 

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom veľkom vreci máš 
Mikuláš zavítal aj do našej školy. Vo vestibule čakal na deti so svojimi 

pomocníkmi – anjelmi, Snehulienkou  a nechýbali ani čerti . Už pri vstupe detí do 

školy anjeli rozdávali cukríky – ale pozor! len deťom, ktorí poslúchali rodičov. 

Mikuláš so svojím sprievodom zavítal do jednotlivých tried. Čerti nemali svoj deň. 

Nezobrali so sebou žiadne dieťa. Všetci poslúchali. Deti  za sladkosti poďakovali 

pesničkami a básničkami  pre Mikuláša.               p.uč. Jančiarová, Šavelová 
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Čarovná čitáreň 
Priestory školskej knižnice boli pre žiakov opäť otvorené v septembri. Knižničný 

fond sme rozšírili o nové knižné tituly v celkovej sume 290 €. Na poličkách sú 

tak k dispozícii nové detektívne príbehy, rozprávky o princeznách a zvieratkách, 

náučné knihy o prírode, vesmíre, knihy s vedeckými pokusmi ako aj kuchárske 

knižky pre chlapcov a dievčatá.  V októbri sme sa už po deviatykrát zapojili do 

projektu, ktorý podporuje čítanie kníh, priateľstvo a družbu so žiakmi z Čiech, 

ako aj tvorivosť detí vo výtvarnom prejave „Záložka do knihy spája školy. “  

V novembri sme v Čarovnej čitárni privítali našich prvákov. Malí čitatelia sa tak 

stali pravidelnými návštevníkmi knižnice. Dozvedeli sa zaujímavosti z ríše 

rozprávok a fantázie. Pre tretiakov a štvrtákov z ŠKD sme zrealizovali besedu 

o detektívnej literatúre.  

                      p.uč. Titková, Srnková a Peniašková, školské knihovníčky 

Šikovníček 
V tomto školskom roku navštevujú krúžok  Šikovníček žiaci 1. a  2. ročníka. 

Cieľom krúžku je rozvíjať tvorivosť žiakov osvojovaním rôznych výtvarných  

techník, postupov a spôsobov práce s prírodným a odpadovým materiálom, 

skrášľovať prostredie školy prácami detí, prezentovať práce na nástenkách 

v triede a v areáli školy, na rôznych výtvarných súťažiach, ako aj pri rôznych 

sviatkoch a príležitostiach. 

p.uč. Srnková 
Kreatív                                                                                                      

Žiaci, navštevujúci krúžok Kreatív, majú za sebou sériu jesenne ladených 

dekorácií a aranžmánov, ktoré počas jesenných mesiacov zútulňovali príbytky 

ich rodín. Najväčší úspech zožali svietniky tvorené technikou dekupáž.  

p. uč. Zahoranová  

Počítače hrou 
Počítačový krúžok - patrí medzi obľúbené krúžky na našej škole, pretože ponúka 

hravou formou získavať informatické vedomostí a zručností. Každý pondelok sa 

stretávame v počítačovej triede a usilovne pracujeme. Na počítačovom krúžku sa 

žiaci 1. stupňa učia základom práce s počítačom. Okrem pasívnej zábavy pri 

počítačových hrách sa deti učia v grafických programoch kresliť pomocou 

nástrojov. Postupne sa oboznamujú s internetovými stránkami pre deti, kde sa 

hrajú hry. Poznatky, získané v počítačovom krúžku, využívajú pri ďalšom 

 vzdelávaní a v praktickom každodennom živote.                 p. uč. Antalíková                                                                                                   

 



                                                                                                                                                                                     

 15 

 

Gymnastika  
Krúžok je zameraný na rozvoj všetkých pohybových schopností – kondičných, 

koordinačných a schopnosti flexibility, ktoré rozvíjame prostredníctvom 

jednoduchých gymnastických tvarov a rôznorodých pohybových aktivít. 

Pravidelným cvičením chceme  prispieť k zdravému vývinu dieťaťa a vytvoriť tak 

návyk na pohyb a odbúrať sedavý spôsob života.  

                                                               p. uč. Antalíková 

Florbal 
Tak ako už býva zvykom, na našej škole sa už po tretíkrát organizuje 

krúžok "Florbal", o ktorý majú záujem žiaci a žiačky z rôznych vekových 

kategórií.  V tomto šk. roku sa nám výrazne darilo a podarilo sa  v rámci merania 

síl medzi školami v obvodových kolách  postúpiť na okresné finále žiačok, ktoré 

sa konalo 27.11. 2018 na ZŠ Topoľová. Žiačky našej školy po víťazstve nad ZŠ 

Fatranská a tesných prehrách so ZŠ Nábrežie mládeže a ZŠ Lapáš obsadili 

krásne tretie miesto, za čo im srdečne gratulujeme a veríme, že v nasledujúcom 

šk. roku budú ešte úspešnejšie. Okrem školského športu sme sa ešte zapojili do 

turnaja Nadácie TV JOJ, kde sme okrem iného obdržali v spolupráci s našou 

školou   ako sponzorské 10 nových hokejok a prilbu, ktorá je veľmi dôležitou 

súčasťou brankára. Veríme, že do budúcna sa táto super myšlienka zopakuje a my 

sa s úsmevom môžeme tešiť na ďalšie športové podujatia. 

                                                                        p. uč. Topor                                                                                                                                                      

Krúžok CLIL- 1.stupeň 

V tomto školskom roku pracuje naša škola na plnení úloh vyplývajúcich z projektu 

Hands on CLIL, do ktorého sme zapojený v rámci programu Erasmus+.  

Vytvárame príprav& a vyučovanie niektorých predmetov a tém v anglickom 

jazyku. Na krúžku CLIL- 1.stupeň sme začali výtvarnou výchovou. Žiaci sa 

oboznámili s technikou modrotlače- blueprintu a vyskúšali si vytváranie vlastných 

otlačkov. V súčasnom období sa pripravujeme na hodinu prírodovedy, kde sa 

budeme učiť o vodnom cykle. Pri práci nám pomáhajú aj mladí dobrovoľníci -  

Sarah z Macedónska a Dimitri z Francúzska, ktorí sú na Slovensku 

prostredníctvom organizácie YMCA. Deti s nimi majú možnosť komunikovať 

v anglickom jazyku a ich prítomnosť je príjemným osviežením práce krúžku. 

 p.uč. Lavrincová 

Krúžok CLIL- 2.stupeň  

Cieľom tohto krúžku je spolupráca s inými školami v celej Európskej únii. Pod 

vedením p. zástupkyne Meňhartovej sa žiaci zapojili prostredníctvom eTwinningu 

zatiaľ do dvoch projektov. Projekt CHRISTMAS SPIRIT sme vytvorili spolu 

s rumunskou školou a koordinujeme viac ako 16 škôl Európskej únie. Cieľom 

projektu je oboznámiť ostatné krajiny so symbolmi Vianoc charakteristickými 

pre jednotlivú krajinu, taktiež na predvianočný čas, prípravu vianočných 

dekorácií, písanie listu Ježiškovi a mnohé ďalšie aktivity. V druhom projekte MY 

WINTER sme súčasťou viac ako 36 škôl EÚ. Cieľom tohto projektu je zamerať 
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sa na krásy a špecifiká zimného ročného obdobia v každej krajine. Tento projekt 

začína v decembri a trvá tri mesiace. Tešíme sa, že sme súčasťou tejto veľkej 

„eTwinnigovej“ komunity. 

p.uč. Meňhartová 
Vareška a kulinár 
Blíži sa čas Vianoc a naši mali vareškári sa tešia na pečenie vianočných 

medovníkov. Počas roka pečieme a varíme striedavo sladké a slané koláčiky. Deti 

si musia vyvaľkať, vykrojiť a zamiesiť rôzne cestíčka. Často sa nám otvoria 

dvere na našej kuchynke s otázkou, čo dobré dnes  robíte?, lebo to cítime po 

celej škole.  Deti sa vždy len tak usmejú, lebo oni sú tie, ktoré tie pokrmy na 

konci krúžku sami spapajú.  

                                                                      p.uč. Rebejová 

Detská atletika 
Krúžok Detská atletika navštevujú ju žiaci 2. – 4. ročníka. Trénujú pod vedením p. 

učiteliek Kataríny Chlapečkovej a Kataríny  Babušíkovej. Postupne odhaľujú 

zákutia atletických disciplín – behu, skoku, hodu. V jeseni sa konala jesenná 

súťaž v dvoch skupinách – začiatočníci a pokročilí. Bola to naša prvá súťaž 

a víťazmi sa stali všetci, ktorí mali chuť zmerať si svoje sily s rovesníkmi. 

Tešíme sa na ďalšie súťaže a meranie síl nielen medzi nami, ale tiež na súťažiach 

s atlétmi z iných klubov a krúžkov. 

p.uč. Chlapečková a Babušíková                                                                                                                                    

Tanečný krúžok 
Tanečný krúžok navštevujú žiaci prvých ročníkov. Tento rok sa prihlásilo 12 

šikovných žiačok. Na hodinách sa učia správnemu držaniu tela, rytmike, 

ohybnosti, koordinácii a tanečnej improvizácii. Tanečnými choreografiami si 

vytvárajú lásku k pohybu, hudbe a tancu. Prajeme im veľa sily a chuti do tanca! 

p. uč. Zemanová                                 

 Mladý záchranár 
 Každý utorok popoludní sa stretávajú žiaci 4. – 7. ročníka, kde sa učia ako sa 

orientovať v teréne pomocou mapy, buzoly, oblohy. V prípade úrazu sa naučia 

podávať prvú pomoc. Aby vedeli ako sa zachovať, ak budú počuť sirény 

a pripraviť si evakuačnú batožinu. Získané vedomosti si potom môžu preveriť 

počas súťaže Mladý záchranár civilnej obrany, ktorá sa koná každý rok na jar. 

 

Počítačový – programovanie, kódovanie 
 Priebežne v priebehu školského roka sa stretávajú žiaci 6. A aspoň jedenkrát do 

týždňa, kde pomocou lego kociek si pripravujú misie, ktoré musí zvládnuť nimi 

vytvorený lego robot. Tento školský rok sú misie zamerané na život vo vesmíre 

na vesmírnej stanici, ktorá je na ceste na planétu Mars. Súčasťou práce na 

krúžku je aj vesmírny výskum. Zistenia a výsledky výskumného projektu 

a zručnosti robota budú žiaci prezentovať na súťaži First Lego League. 

p. uč. Vatrálová                                                    
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Kalendár i príroda nám pripomínajú, že leto sa blíži do svojho finále. Žiaci zasadli 

do lavíc, lastovičky na drôty, úroda zo záhrad postupne putuje do kompótových 

pohárov, pivníc a mrazničiek. Niektorí z Vás si možno povzdychnú, že v zime bude 

nuda. 

Ak Vás neoslovila pestrá ponuka záujmových útvarov, dávam opäť do pozornosti 

možnosť stať sa členom kolégia Zelenej školy. Ak si kladiete rečnícku otázku, že 

„A na čo?, “ pripomeniem len niektoré dôvody: 

Ako člen kolégia máš šancu aktívne ovplyvňovať dianie na našej škole. Nápady 

žiakov z kolégia sú rovnako vážené ako nápady dospelých členov. 

Ďalej máš možnosť byť súčasťou úspechu. Aj tentokrát dopadla hodnotiteľská 

návšteva nad očakávanie dobre a naša škola sa stala držiteľom certifikátu 

a vlajky na ďalšie dvojročné obdobie.  

Slávnostné odovzdávanie certifikátov sa uskutočnilo dňa 17. 10. 2018 v Divadle 

Aréna v Bratislave, za účasti   doc. RNDr. Ladislava Mika, PhD., vedúceho 

zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a pod záštitou predsedu 

Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Juraja Drobu, MBA, BA.  

Správa hodnotiteľskej komisie je zverejnená na stránke našej školy. 

Za kolégium, a aj všetky skládky odpadu, ktorým sme neprispeli svojim dielom, 

ďakujem všetkým veľkým a malým pomocníkom.  

 

Nové obdobie sme začali vytvorením kolégia Zelenej školy. Na jeho 1. stretnutí 

sme si vytýčili prvé úlohy, medzi ktoré patrí zriadenie klubovne Zelenej školy, 

popremýšľanie nad prioritnou témou a termíny pravidelných stretnutí. Zhodli sme 

sa na popoludní posledného štvrtka v mesiaci.  

Na najbližšom stretnutí začíname s auditom v prioritnej téme a prípravou 

tradičného vianočného čaju Zelenej školy, ktorý sme už v minulom roku spojili 

s tvorivými dielňami druhého stupňa. Dúfame, že aj toto predvianočné 

popoludnie, na ktoré Vás srdečne pozývame, bude pre Vás príležitosťou na 

stretnutie s kamarátmi pri čaji v družnom rozhovore (bez mobilu). 

 

Za kolégium Zelenej školy, živé tvory zo školskej záhrady a budúce generácie 

školákov sa prihovára Mgr. Martina Lavrincová. 
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Tajnička                                                                                      

 

 1. chodíme sa tam učiť  

 2. čítame z toho 

 3.jeden deň v týždni 

 4. slovenský jazyk a .... 

 5. nosíme to na chrbte 

 6. ovocie 

 7. píšeme tam kriedou 

 8. PC má klávesnicu a ....  

 9. bobuľovité ovocie   

10. zviera, ktoré má rado banány 

dievčatá 7.A 

 

Prajeme Vám pekné ... 

 

   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dávame na vrch stromčeka                          2. Opadáva zo stromčeka 

3. S kým trávime Vianoce, je to naša ...           4. Zvoní, keď príde Ježiško 

5. Čo dávame na stromček ?                     6. Akú polievku jedávame na Vianoce?      

7. Čo pečieme na Vianoce?                                                    dievčatá 7.A,B 

        

      

       

          

      

      

       

    

         

      

 1.         

  2.        

 3.        

 4.       

 5.        

6.            

 7.        
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Koľko trojuholníkov vidíš na obrázku? 

 

       ? 

 
Koľko zvierat vidíš na obrázku? 

 

           ? 

 
 Koľko guliek sa nachádza na obrázku? 

                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                                                                                  

     ? 
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Hádanky – uhádni a dokresli do rámčekov vylúštenie hádaniek, pomôž si 

obrázkami. 
                                                                                                    
Naberá si, naberá, a nikdy sa nenaje. Čo je   to?    

                                    

Jednou dierou dnu sa vtiahneš a dvoma sa von vytiahneš 

a keď si už von, vtedy si už v ňom. Čo je to?                

 

Keď je malý, milo hrá sa, veľký mrmle ako basa,  

maliny zje hneď, potom líže med.   

 

                                                                                         

Ježibaba na ňu sadla, namôjveru, skoro spadla.  

Môj ocko je na rade, pracuje s ňou v záhrade. Čo je to?                                                                                                                            

                                        

                                                                                               

Po zemi sa stále plazí, náladu si nepokazí. Čo je to ?               

 

                                      

Hore a či dolu, chodia stále spolu, nové, a či staré 

chodia stále v páre. Čo to je?       

 

 

Veľké skoky, chodí bosý, vo vaku si dieťa nosí.  

Čo je to?                                            

 

 

 

Býva v lese, nemá gate, s krochkaním sa váľa v blate.  

Čo je to?                                    
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Vtipy  
             

                  

Chlapec prvýkrát vidí páva a hovorí tatovi: 

             - Tá sliepka práve rozkvitá? 

 

. 

 

V samoobsluhe tlačí mladý otec vozík s potravinami a vrieskajúcim deckom. 

Muž  takmer nežne opakuje:            

"No tak, Albert, kľud. Kľud a žiadne scény. Ukľudni sa..." 

Nakloní sa k nemu nejaká pedagogická odborníčka a s uznaním hovorí: 

"To je dobre, že s tým dieťaťom rozprávate ako s dospelým. Takto z Alberta 

vyrastie sebavedomý a vyrovnaný človek." 

Otec na to hovorí: 

"Pani, mýlite sa. Ja som Albert!" 

 

 

 Mami, platí aj pre nášho otca, že ryba smrdí od hlavy? 

- Áno, ale iba dovtedy, kým si nedá dole ponožky. 

 

 

 

- Jožko, čím by si chcel byť? - pýta sa učiteľka. 

- Poslancom. 

- A to už prečo? 

- Lebo poslanci zarobili za rok 2007 až 2100 korún na hodinu. 

 

 

 

 Prvák Jarko prišiel zo školy domov a sťažoval sa:  

- Predstav si, mama, naša pani učiteľka nám povedala, že jej 

nesmieme tykať a hodiny jej môžu? 

 

 

 

Babička sa pýta vnukov, ako im to ide v škole. 

        - Ja som prvý v matematike. 

        - A ja zas prvý v chémii. 

        - A ja som prvý zo školy, keď zazvoní                



                                                                                                                                                                                     

 22 

 

 
 

Voda 

Voda moja voda, 

Prečo si tak modrá ? 

Cez to dôležitá si 

Pre planétu, zvieratá i ľudí               

 

Bez teba tento svet neexistoval by, 

Ako len odvďačiť sa ti? 

Začať šetriť vodou, 

A nepočúvať týchto snobov 

 

Šetriť, použiť sa dá i použité                                Nebrať to na ľahkú váhu 

Stačí to len prečistiť, no nie?                                 Hovorím iba holú pravdu 

Teraz si hovoríme: ,,My predsa máme"                    Stačí zvážiť vec jedinú 

No a o pár rokov o to prídeme                                 Pridajte sa, nerobte chybu 

 

Tu v zelenej škole nás to zaujíma                           Pomôžte, pridajte ruku k dielu 

Každá vec je pre niečo dobrá                                 Každá pomoc hodí sa tu 

Stačí iba konať                                                      Voda je dôležitou vecou 

Aj planéta sa bude usmievať                                  Dosť bolo prázdnych kecov! 

 

S. Ďurkovičová, 7.B 

Hádanky 
Odpovede v riadkoch sú prehádzané, ak si ich prečítaš, pomôžu ti pri hádaní 

hádaniek.                                                                                

Aká podobnosť je medzi rybárom a pavúkom.                                               (kľúč)                        

Nemá rúk ani nôh, a predsa zďaleka chodí. Je nemá, a predsa všetko vypovie.                                                                                                                            

                                                                                                                (známka)  

Modrý klobúk, čo celý svet prikryje.                                                        (hodiny) 

Čo chodí najprv do kostola.                                                   (obidvaja majú siete)                         

Padá to do vody a nezamúti ju.                                                                    (nebo)         

12 sestier v jednej postieľke a žiadna na kraji.                                         (dážď)                                       

 

zozbieral L. Blažej,7.B 
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Predvianočné hádanie: 
Má pätoro duší. Štyri letia o dušu, piate v kufri čuší. Čo je to?      

Valí sa z vysokej hory, a nepoláme sa. Čo je to?  

Chodí nad nami hore nohami. Čo je to?  

Aké viny sú z papiera?  

Keď je vidno, nevidí ma nikto, keď je tma, vidieť ma dobre. Čo je to?  

Je to ťažké, a nič to neváži. Čo je to?  

Má štyri rohy, nemá nohy a predsa chodí. Čo je to?  

Čo je medzi nebom a zemou?  

Keď to vyhodíš, je to zelené. A keď to spadne, tak je to červené. Čo je to?– 

Uplakaná hádanka: 
Má to 7 sukien a rozplače ťa to. Čo je to?  

                                                                        H. Bojdová, L. Gontková  2.D 

(auto, voda, mucha, noviny, oheň, táto hádanka, dvere, písmeno a, melón, cibuľa) 

 

 

Prišiel k nám ....... 

1. Najchladnejšie ročné obdobie 

2. 24.12. sú .... 

3. Topánky na ľad 

4. Čo počúvaš z rádia 

5. Čo padá na Vianoce 

6. Čo ťa štípe na líci 

7. Vianočné jedlo /kapor/ a ....... 

S. Szombayová 7.A 
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Billie Eilish   
 

Jej celé meno: Billie Eilish Pirate Baird O´Connell. 

Narodená: 18 december 2001(17 rokov) v Los Angeles, California. 

Je americká speváčka a skladateľka. 

Jej najznámejšia pesnička,  ktorou sa zároveň preslávila je ´´Ocean Eyes´´ 

Táto pesnička má približne 132 miliónov pozretí. 

Jej prvý album s názvom Don´t  Smile at Me vydala v auguste 2017. 

Jej kariéra začala v roku 2015. 

Žáner hudby,  ktorej sa venuje : Pop, electropop, alternative pop, electronica. 

Sem vám ešte vypíšem pesničky,  ktoré by ste si určite mali vypočuť  . 

1. Ocean Eyes 

2. Lovely 

3. When the Party´s Over 

4. You should See Me in a Crown 

5. I dont wanna be you anymore                            

upravila:  L. Šugrová 7.A 
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Vianoce 
Vianoce už prichádzajú a radosť nám rozdávajú. 

Vetrík duje, štípe mráz, láska žiari v nás. 

Rodiny sa stretávajú, koledy už vyhrávajú. 

Mamičky pečú medovníčky a deti nakukujú do izbičky. 

Ohník hreje a čaj vonia, kdesi v diaľke zvony zvonia.                 

M. Antalíková 5.A 

 

Vianočná čiapka 
V jeden deň sa dievča menom Julka rozhodla, že si kúpi novú čiapku.  

Keď si ju zobrala do školy, tak sa každému páčila. Keď si ju išla dať na druhý 

deň, tak ju nevedela nájsť. Hľadala ju všade. Poprosila aj kamarátov, aby jej ju 

pomohli nájsť. Pred Vianocami, keď začalo mrznúť a snežiť, jej chýbala najviac. 

Keď stavali stromček  jej rodičia povedali, aby sa pozrela na vrchol stromčeka. 

Pozrela sa naň a čo tam nevidí - je tam jej čiapka.  

Veľmi sa potešila. Opýtala sa rodičov, kde sa tam vzala, ale oni jej odpovedali, 

že to sa stal vianočný zázrak. 

P. Lavrincová 5.A 

 

NAŠE VIANOCE  
Vianočný čas prichádza,                                             Sviečky už na venci horia, 

Mikuláš už na svoju cestu chystá sa.                           medovníkmi celý dom vonia. 

Sladkosti, cukríky a darčeky,                                 Na vianočné sviatky tešíme sa, 

ideme zdobiť vianočné stromčeky.          pri spoločnom stole všetci stretneme sa. 

 

            Vianočné koledy znejú, 

naše srdiečka  hrejú. 

   Stromček nám doma svieti, 

                                          tešia sa všetky deti.               

                                                          žiaci  3.C triedy 
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Vianočné sviatky oslavujú vo svete vyše 2 miliardy kresťanov a k nim sa pripájajú 

ďalšie stovky miliónov ľudí, pre ktorých síce nie je kresťanská podstata Vianoc 

na prvom mieste, ale Vianoce prežívajú ako sviatky pokoja, lásky a rodiny. 

Poobzerajme sa trochu po svete, aby sme zistili, kedy a ako slávia ľudia Vianoce, 

čo ich s tými našimi spája a čo je iné, kedy dostávajú vianočné darčeky, aké 

pokrmy jedávajú.  

Austrália 

Teploty dosahujú 30 stupňov Celzia a rodiny trávia sviatky zväčša v prírode a na 

plážach. Doma si vyzdobia umelý ihličnan a zavesia naň rôzne farebné ozdoby a 

svetielka. Na Štedrý večer matky upečú morku a urobia sladký slivkový puding. 

Tento deň sa kúpu v bazénoch alebo si nachystajú košíky plné jedál a odvezú sa 

do prírody alebo na pláž, kde si urobia štedrovečerný piknik. Na pláž príde aj 

moderný Santa Klaus, niekde sa privezie na záchranárskej lodi a deťom rozdáva 

darčeky.  

Cyprus 

V krajine slnka a mora oslavujú vianočné sviatky 25. decembra. Sviatočne 

oblečení členovia rodiny idú spolu do kostola a potom spoločne zasadnú k 

prestretému stolu, na ktorom je naservírované pečená morka aj typický grécky 

šalát. Po domoch chodia skupiny mladých ľudí, ktorí spievajú koledy.  

Nórsko 

Nórskym deťom nosí na Vianoce darčeky vo veľkom plnom vreci Juleniss. 

Ochraňuje domy pred zlom a nešťastím a deti. Na Štedrý večer väčšina Nórov 

postí. Na raňajky jedia ryžovú kašu ochutenú roztopeným maslom a posypanú 

škoricou. Večer zasadnú členovia rodiny v izbe ozdobenej vianočným stromčekom 

do kruhu, spoločne čítajú evanjelium a tešia sa z darčekov a z toho, že môžu 

spolu prežívať Vianoce. 

Taliansko 

Taliani vianočné sviatky trávia v rodine, v kruhu početných príbuzných. Vianočné 

sviatky sa začínajú po polnočnej omši. Deti a dospelí dostávajú darčeky až po 

polnoci z 24. na 25. decembra. V talianskych rodinách je silná pozícia matky, 

práve ona má najdôležitejšie slovo aj pri výzdobe vianočného 

stromčeka. 
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Želáme Vám príjemné a pohodové vianočné prázdniny, plné snehu 

a veselých zážitkov. 
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Kupón číslo 14                                         NESKÚŠAŤ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Neskúšačik  
 

Keď sa zabudneš pripraviť na vyučko,  použi Neskúšačika! 

 

MILÍ  ŽIACI  A MILÉ ŽIAČKY ! 
Dnes sa k Vám dostalo trináste číslo školského časopisu  

Pod lavicou 
Ak sa Vám časopis páčil, budeme radi, ak aj Vy sa zapojíte do tvorby 

ďalšieho čísla. Časopis vyjde opäť v júni 2019. Svoje nápady, krížovky, 

básničky, príbehy môžete odovzdať členom redakčnej rady do 25. 05. 2019.                                        
                                                               Ďakujeme 

Kupón   číslo 14 - Neskúšať  -  nájdeš  v tomto  čísle.   
Môžeš ho použiť, ak si sa nepripravil na hodinu a nechceš dostať zlú známku. 

Platí  do konca júna. Ďalší kupón nájdeš v nasledujúcom čísle. 

Do prípravy tohto čísla sa zapojili: 
H. Bojdová, L. Gontková  2.D žiaci 3.C, M. Antalíková, P. Lavrincová 5.A, 

dievčatá 7.A,B, L.Šugrová, S. Szombayová 7.A,S.Ďurkovičová L. Blažej 7.B 

 

Všetkým prispievateľom ďakujeme a posielame sladkú odmenu. 

Časopis si môžete  prísť zakúpiť za 0,20 €,  
do kancelárie  p. zást. Moravčíkovej               / prízemie/ 
 

Prajeme Vám príjemné letné prázdniny! 
 

Školský časopis ZŠ Škultétyho v Nitre 
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