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Časopis žiakov ZŠ J.A.Komenského v Púchove
Školský rok 2018/2019

Milí čitatelia!
S príchodom jesene je tu aj naše prvé číslo časopisu Komáčik.
Veríme, že si s radosťou prečítate, čo sme si pre vás pripravili, čo sa udialo
v škole i mimo nej, zasmejete sa na vtipoch. Budeme radi, keď budete prispievať
do časopisu aj vy. Tešíme sa na spoluprácu so všetkými kreatívnymi kamarátmi.
V tomto školskom roku budeme znova pracovať pod vedením p. uč. Ballovej, ale
v novom zložení: Jakub Urban, Ján Borišinec, 7.A, Vanessa Panáčová, Viktória
Novotná 7.B, Eliška Reksová, Alexandra Jungová, 6.B, Ema Janíčková, Mária
Duháčková, Lucia Šebová, Charlotte Ščasná, 5.B.
Prajeme vám, aby ste si v tomto školskom roku nazbierali nielen výborné známky,
ale aj úspechy v rôznych vedomostných či športových súťažiach.
Redakčná rada

Naše aktivity
V súťaži družstiev v krajskom kole cezpoľného behu nás potešilo
vynikajúce 2.miesto. Za reprezentáciu ďakujeme T. Žemlovi a S. Bednárovi z 9.A
a M. Mynářovi z 9.B.
Florbal - okresné kolo.Družstvo dievčat v zložení D. Bučková,
T. Jakubíková, N. Luhová (9.B), N. Čviriková (8.B), S. Bodjanová,
J. Rosinová (7.A), S. Halušková (60.A) a M. Kučíková (5.A) získalo v
okresnom kole 1. miesto.
Po dievčatách zíslali 1. miesto v okresnom kole aj chlapci florbalisti.
Za reprezentaciu ďakujeme:T. Žemla, S. Bednár, A. Krajčoviech, T. Ižvolt, B.
Ondrašík, J. Veteška, M. Pobežal, F. Lezzani. Blahoželáme a držíme palce
v regionálnom kole.
Bedminton – okresné kolo. Chlapci M. Plevák a L. Vojtek, 8.B získali
2.miesto. Dievčatá L. Šebová 5.B a A. Jancíková, 7.A získali 3.miesto.
Okrem hokejových tried našu školu, klub i mesto reprezentovali aj
naši karatisti. Na Majstrovstvách Slovenska v karate v súťaži najmladších
karatistov náš žiak M. Behro v súťaži družstiev získal 1.miesto
a V.I.Kebisová, 7.A v súťaži dievčat /13-14 rokov/ - 3. miesto.

V hasičskom športe T.Srogončíková, 7.A získala v celoslovenskej súťaži
vynikajúce umiestnenie.
V súťaži Zlínsky vorvaň sme opäť získali 1.miesto. Veľkú gratuláciu za super
výkon si zaslúžia S. Urban, 8.A, T. Srogončíková, 7.A, S. Halušková, 6.A, M.
Kučíková, 5.A, M. Seiler, 4.B, M. Belák, 3.A.
Týždeň Zdravého chrbátika sme si pripomenuli rôznymi cvičeniami na
trampolínach.
Na Detskom jarmoku remesiel sme sa prezentovali krásnymi výrobkami z dielne
našich zručných žiakov.
Najlepšími znalcami jesenných plodov v súťaži v poznávaní ovocia a zeleniny
sa za prvý stupeň stali A. Kopková (2.B), T. Matocha (3.A), D. Rebro (4.A).
Za druhý stupeň A.Jancíková (7.A), P. Struharňanský (8.B), P. Klus (9.B).
Naši ôsmaci sa zúčastnili Dňa otvorených dverí v Strednej odbornej škole v
Pruskom. Škola sa na nich dôkladne pripravila - výzdobou, prezentáciami,
aktivitami... Najväčší úspech ale zožali psy! Objavilo sa u nás veľa nádejných
kynológov...
Na Dni otvorených dverí na Fakulte priemyselných technológií si naši ôsmaci
vyskúšali rôzne pokusy.
Deviataci absolvovali exkurziu v Osvienčime, kde mali možnosť spoznať hrôzy,
ktoré sa diali v tomto koncentračnom tábore a poučiť sa z nich.
Mnoho nových informácií načerpali štvrtáci na exkurzii vo hvezdárni v Žiari nad
Hronom.
Žiaci 5. a 7. ročníka kráčali po stopách minulosti na exkurzii v Podolí,
v Čachticiach a na hrade Beckov.
Tohtročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bolo „Skutočné
knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“.
Všetci - učitelia aj žiaci aktívne pristúpili k tejto téme a videli sme veľa
zaujímavého počas celého dňa.
Deti v ŠKD zaujalo zaujímavé tieňové divadlo.
Na počesť 100. výročia založenia Československej republiky prebiehali v škole
rôzne aktivity a nakoniec sme z nás urobili vlajky oboch štátov.
Kultúrnym programom sme potešili našich starkých v DDS Chmelinec.
Naši prvostupniari majú za sebou plavecký i korčuliarsky výcvik.
ŠKD opäť zorganizoval pre deti obľúbenú Šarkaniádu.
Pripravila: V.Panáčová, 7.B

Koncom októbra sme sa my, žiaci 7. ročníka, vybrali na dejepisnú exkurziu.
Navštívili sme Park miniatúr-Podolie,Čachtické podzemie,Múzeum Čachtice Draškovičovský kaštieľ.
Zmenšeniny slovenských hradov a kostolov nás privítali v Podolí a zoznámili sme
sa aj s rôznymi povesťami, ktoré sa viažu k niektorým z hradov. Našu pozornosť
preveril následný kvíz o hradoch, spisovateľoch i povestiach.
V Čachticiach sme sa aktívne podieľali na prednáške a ako malý bonus sme
dostali možnosť nahliadnuť aj za bránu Drugethovej kúrie, ktorá patrila
Bátoriovej mladšej dcére Kataríne a jej manželovi Jurajovi III. Drugethovi z
Humenného. Dozvedeli sme sa, ako žila a zomrela Alžbeta Bátoriová (Nádašdy)
prezývaná Čachtická pani a svoju odvahu sme si vyskúšali v Čachtickom podzemí.
Múzeum nám odhalilo rôzne Bátoričkine mučiace nástroje, dobové oblečenie,
rodový erb a načerpali sme tu nové zaujímavosti.
Hrad Beckov nám tiež vydal svedectvá minulosti, zoznámili sme sa so životom
našich predkov a panovníckeho rodu Ctiborovcov zo Ctiboríc i M.Č.Trenčianskeho.
Potom sme nasadli do autobusu a s veľkou kopou zážitkov a informácií sme sa
vracali domov, aby sme o nich mohli rozprávať doma rodičom a všetkým
známym.

Pripravili: V.Panáčová, V.Šulíková, 7.B

Jesenná pieseň
Už nám prišla jeseň ,
zaznela nám pieseň.
Piesní tu je dosť,
zrazu prišiel hosť.
Bola to pani Zima,
prišla oznámiť,
že o chvíľu príde
veľká biela perina.
Myslela tým sneh,
prikryje ním svet.
Toto je básnička skvelá,
o tom ako jeseň spieva.
N. Čviriková, 5.B

Jeseň
I keď slnko chodí skôr spať,
jeseň radosť tiež môže dať.
Stromom dáva farby krásne,
až sa o nich píšu básne.

Žart
Kvetinár ma nemal rád,
urobil si zo mňa žart.
Keď som išla kúpiť kvety,
stretla som tam našu Naty.
Prišla som ja k nemu,
mal si on tam svoju ženu.
Dal mi bonboniéru čudnú.
Tú po ktorej ženy chudnú.
Bolo mi to čudné trocha,
vyletela z toho mucha.
Išla som ja po ulici,
a rozmýšľala o diaľnici.

Žltá, hnedá, oranžová,
tá sa dlho nezachová,
ale i tu krátku chvíľu,
tá krása dá žitia silu.
V jeseni sa všetko mení,
fúka teplý vánok,
stromčeky sa pripravujú
už na zimný spánok.
Listy hrajú farbami,
beháme so šarkanmi,
Oberá sa ovocie,
hurá, budú Vianoce!
J. Furdanová, 5.A

A psi za mnou zrazu bežia,
bonboniéru zjesť sa snažia.
Otvorím ju a čo vidím?
Horu psích maškrtiek, tie chutia im.
Chceš mať aj ty svoju
básničku v Komáčiku? Tak ju
vymysli a prines do 7.A ☺

Odhodila ja som ju,
bežali psi zjesť ju.
Odvtedy sa kvetinárov bojím,
a k žiadnemu nechodím.
N. Čviriková, M. Duháčková, 5.B

Pripravil: J.Urban, 7.A

Naj ...
Psi - najlepší priatelia človeka zo zvieracej ríše. Obľúbení spoločníci, s ktorými
neraz zažijete rôzne momenty - šťastné, smutné, veselé, dojímavé, alebo aj rekordné.
Prinášame vám NAJ, ktorými sa zapísali do Guinnessovej knihy rekordov.

1. Nemecká doga
Titul najväčšieho psa na svete drží so 112 centimetrami
nemecká doga Zeus. Zväčša však psy tohto plemena
dorastajú do výšky 90 centimetrov a vážia zhruba 60 kg.
Napriek svojej mimoriadnej veľkosti ide o veľmi
priateľského psa.
2. Čivava
Malých psíkov je na svete naozaj veľa, ale len jeden z nich
môže byť najmenší. Držiteľkou Guinnessovho rekordu sa
stala dlhosrstá čivava Milly z Floridy, ktorá má dnes
6 rokov, meria len 9,5 cm a váži takmer pol kilogramu.
3. Neapolský mastif

Najškaredším psom na svete sa v roku 2017 stal neapolský
mastif Martha. Vyhrala 1500 eur a výlet do New Yorku, kde
na ňu čakali vystúpenia v televízii. V roku 2018 toto
prvenstvo získala sučka Sza Sza s vysiacim jazykom, krivými
zubami a vykrivenými labami.
4. Faraónsky pes
Za najkrajšieho psa vybrali plemeno, ktoré si pamätá časy
faraóna. Faraónsky pes je veľmi staré ale aj krásne
plemeno, o čom svedčí fakt, že ho vybrali z 3000 rôznych
psov.

5. Borderská kólia
Medzi najmúdrejšie psy patrí borderská kólia. Atraktívny
pes so živou povahou. Výnimočne učenlivý, najlepšie
poslúcha.
Pripravili: M.Duháčková, E. Janíčková, 5.B

Sedí babka guľatá, má sto sukien zo zlata, keď ju raz vyzliecť skúsiš,
rozplakať sa pri tom musíš. Čo je to? (aľubic)
Keď je malý, milo hrá sa, veľký mrmle ako basa,
maliny zje, hneď potom líže med.
Čo je to? (ďevdem)
Som krajčírom dobrej módy, nožnice mi trčia z vody. Ja
nešijem z ovčej vlny, ale strihám vodné vlny.
Čo je to? (kar)
Som taká maličká kúzelná palička. Na papieri kúzla
stváram. Presvedčte sa, že netáram, keď ma drží ručička.
Čo je to? (akzurec)
Idem do záhradky. Kráčam rannou rosou. A čo vidím? Záhon snehuliačích nosov.
Čo je to?

(avkrm)

Ježibaba na ňu sadla, namôjveru, skoro spadla. Môj ocko je na rade,
pracuje s ňou v záhrade.
Čo je to? (atapol)
Je to veru prefíkaná stvora, boja sa je aj sliepočky z dvora.
Začuje i šepot bystrým uškom, popýši sa hrdzavým kožúškom.
Čo je to?

(akšíl)
Pripravili: E. Reksová, A. Jungová, 6.B

Chlapec prvýkrát vidí páva a hovorí tatovi:
- Tá sliepka práve rozkvitá?
Babička vyčíta vnučke, že chodí neskoro spávať:
- Anička, to ja, keď som bola v tvojom veku, chodila som spávať so sliepkami.
- Áno babička? A ako si sa udržala na bidielku?
Príde Janko domov a mamička sa ho pýta:
- Janko, od čoho máš tú modrinu na čele?
- Od premýšľania.
- Ako to?
- Myslel som, že Karol ma tým kameňom netrafí.
- Mami, je pravda, že po smrti sa premeníme na prach?
- Áno, zlatko.
- Tak za našou skriňou muselo zomrieť veľa ľudí!
Pod veľkým kopcom hovorí dcéra otcovi:
- Tvrdil si, že naša zem sa točí, takže keď si počkáme, nemuseli by sme šliapať
do kopca.
Dnes sme sa rozprávali o cicavcoch.
- Mami a ty vieš, že existuje aj hmyz cicavec?
- Ale nie, aký?
- Napríklad komár.
- Mama, povedala ti Marienka, že som si roztrhol nohavice?
- Nie. Tak dobre. Ani ja ti nepoviem, že ona rozbila vázu.
Malý Peťko príde za otcom a pýta sa:
- Tati, je elektrina veľmi studená?
- No, ja by som povedal, že práve naopak.
- Tak prečo sa mama pri zásuvke tak trasie?

Pripravili: Ch. Ščasná, L. Šebová, 5.B

Vymaľuj obrázok

Nájdi slová

Pripravili: E. Reksová, A. Jungová, 6.B

ANTISTRESOVÉ OMAĽOVÁNKY

Pripravila: E. Janíčková, 5.B

