
1. mája 2017 sa začali búrať mú-

ry starej telocvične v areáli našej 

školy. Vyučovanie telesnej vý-

chovy  sa presunulo do náhrad-

ných priestorov spoločenského 

domu a starého úradu v našej ob-

ci. V čase priaznivého počasia sa 

vyučovalo aj na ihriskách 

v školskom areáli. 

Po dlhých dvoch rokoch 9. mája 

2019 sa slávnostne otvorila multi-

funkčná športová hala, ktorá bude 

školskou telocvičňou. Od tohto 

dňa sme mohli opäť vyučovať te-

lesnú výchovu v priestore na to 

určenom. Keďţe bol mesiac máj 

veľmi upršaný a vonku sa cvičiť 

nedalo, bolo to veľmi vhodné. 

Telocvičňa je uţ vybavená základ-

ným náradím a náčiním, ktoré za-

bezpečil Miestny úrad v Záhorskej 

Bystrici. Ostatné športové pomôc-

ky a potreby priebeţne zabezpeču-

jeme aj vďaka OZ RZ pri našej 

škole. 

Veľmi sa teším, ţe budeme môcť 

napĺňať obsah učebných osnov te-

lesnej výchovy na vyššej úrovni 

a rozvíjať u našich ţiakov pohy-

bové zručnosti a talent. Verím, ţe 

tým budeme dosahovať lepšie 

v ýs l e d k y  a  u m i e s t n e n i a 

v ţiackych školských športových 

postupových súťaţiach. 

Ďakujeme! 

pani riaditeľka 

PaedDr. Zuzana Kaliariková 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TELOCVIČNE 

ZŠ S MŠ HARGAŠOVA, ZÁHORSKÁ BYSTRICA 

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 ROČNÍK 6, ČÍSLO 2 

POD LAVICOU 

Slovo na úvod... 

Prázdniny! Dlho očakávané, 

často skloňované, úprimne vy-

túţené. Konečne sú tu! Prináša-

jú so sebou dni plné slnka, od-

dychu, nových záţitkov, ale aj 

koniec aktuálneho školského 

roka.  

Pre našich deviatakov to bol 

posledný rok v našej ZŠ s MŠ. 

Zaţelajme im preto spoločne 

veľa šťastia na ich ďalšej štu-

dentskej ceste za vzdelaním. 

Nech je plná splnených očaká-

vaní, úspechov a nových pria-

teľstiev. 

A vám všetkým, milí čitatelia, 

ţelám krásne leto plné boha-

tých záţitkov, presne tak, ako 

je náš školský časopis. 

pani učiteľka 

Monika Hrdlovičová 
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OTVORENIE TELOCVIČNE  
(OBRAZOVÁ PRÍLOHA) 

Búracie práce na starej telocvični. 

STRANA 2 POD LAVICOU 

Náhradné priestory na cvičenie. Začiatok výstavby novej telocvične  ̶  športovej haly. 

Slávnostný program pri príležitosti otvorenia novej telocvične. 

Slávnostný program: foto  ̶  zdroj  
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Jún v našej škole patrí kaţdoročne návšteve dopravného ihriska. Tento rok sme navštívili naozaj 

krásne dopravné ihrisko v Stupave. 

Našim malým vodičom sa jazda na kolobeţkách a bicykloch naozaj páčila. Predtým však, ako sa 

pustili do hry na naozajstnú cestnú premávku, si zopakovali všetky najdôleţitejšie pravidlá, dopravné 

značky a úspešne absolvovali aj mini kvíz.  

Na záver si dali deti motokárový závod. A verte, bola to skutočne veľká zábava! 

Odchádzali sme plní nových informácií, záţitkov a veselej nálady. 

pani učiteľka 

Mgr. Hana Miklovičová 

NÁVŠTEVA DOPRAVNÉHO IHRISKA 
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ŠKOLA V PRÍRODE  

STARÁ LESNÁ 

Náš turnus bol ubytovaný v Starej Lesnej. Bolo tam veľmi pekne. Pri hoteli sa kaţdý večer pásli 

ovečky. Z okien sme mali krásny výhľad na Tatry. A počasie bolo, napriek predpovedi, vynikajúce. 

Chodili sme na rôzne výlety – Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Štrbské Pleso. Jedlo nám veľmi 

chutilo. Animátori boli veľmi milí. A nakoniec dostal kaţdý peknú cenu. 

Cestou domov sme videli Liptovskú Maru aj hrad Strečno. Samozrejme sme sledovali aj Majstrov-

stvá sveta v hokeji. Táto škola v prírode sa naozaj podarila. 

Kristína Šujanová, 4. B 



Druhý polrok ubehol takmer rýchlejšie ako voda. No napriek tomu sme s deťmi zaţili veľa veľa neza-

budnuteľných a poučných  chvíľ: spoznali sme Slovensko z inej svetovej strany počas pobytu v škole 

v prírode vo Vysokých Tatrách, naučili sme sa vyrábať papier, filtrovať vodu či nahliadnuť do sveta 

usilovných včiel. 

O  týchto záţitkoch píšu naši spoluţiaci. A aby ste sa nenudili, pripravili pre tých najšikovnejších ka-

marátov „vlastnoručne“ vyrobené tajničky, ktoré nájdete na konci nášho školského časopisu.  

        Eva Gúcka, triedna učiteľka 

Boli sme na výlete vo včelár-

stve.  

Dozvedeli sme sa všeličo 

o včelách: ako ţijú, aký z nich 

máme úţitok, aké medy existujú. 

Ochutnali sme zázvorový, agáto-

vý, škoricový, vanilkový a kopu 

ďalších medov.   

Na iných stanovištiach si mohol 

kaţdý z nás vyrobiť sviečku či 

pozrieť, ako vzniká med. Na zá-

ver si kaţdý mohol kúpiť med 

a iné výrobky.  

   Alicka Bodová, 2.C 

2. C INFORMUJE NA ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA... 

VČELÁRSTVO 

ŠKOLA V PRÍRODE – VYSOKÉ TATRY 

V pondelok sme išli 

do Tatranskej Lom-

nice. Kúpil som ro-

dičom darčeky. 

V utorok sme išli na 

Štrbské Pleso. Aj 

výlet na Hrebienok 

sme všetci zvládli na 

jednotku. Privítali 

nás tam medvede – 

b o l i  n a š ť a s t i e  

z dreva a hrali na 

rôznych hudobných nástrojoch.  

Vo voľnom čase sme pozerali hokej, drţali sme 

palce našim hokejistom. 

     Jakub Haščák, 2.C 

Na konci druhého 

ročníka sme boli 

v škole v prírode.  

Cesta bola dlhá, 

trvala takmer päť 

hodín. Napriek 

tomu sa mi tam 

páčilo.  

Cez okno som 

kaţdé ráno videl 

Lomnický štít. 

Oproti na lúke sa 

pásli ovce. Bola tam veľmi pekná príroda. Chodi-

li sme na dlhé prechádzky a bolo nám veselo. 

Mojim rodičom a bratovi však bolo za mnou zrej-

me smutno.  

STRANA 4 POD LAVICOU 

Včelári z 2. C 



V piatok nás zobrala pani učiteľka na zmrzlinu. 

Chcela nás potešiť na Deň detí. Takmer celá trieda 

si kúpila iba orechovú zmrzlinu. My s Nelkou sme 

si dali malinovú. Veľmi nám chutila. Keďţe bolo 

veľmi pekné a slnečné počasie, zahrali sme si na 

lúke vedľa zmrzlinárne preteky v behu dvojíc. Na-

koniec sme sa chtiac-nechtiac vrátili do školy a išli 

sme hneď na obed.      

   Ella Görner a Nelka Kohútová, 2.C 

DEŇ DETÍ A ZMRZKA 

KOMIKS ŢIAČOK 5. B 

DAPHNE – VYRÁBAME PAPIER 

Uţ od materskej školy nás učili, ţe starý papier, sklo či plasty sa musia recyklovať. Pri príleţitosti Sve-

tového dňa Zeme sme si o ochrane našej planéty nielen rozprávali, no mali sme moţnosť – a to vlast-

noručne – vyrobiť si zo starých novín naozajstný papier.  

Boli sme všetci veľmi nedočkaví na takýto záţitok. Vo dvojiciach sme podľa pokynov postupne vyro-

bili čistý papier, ktorý sme si mohli odniesli domov.   

       Ţiaci z 2.C 
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STRANA 6 POD LAVICOU 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

I. kategória – poézia:   

1. Viola Zámečníková (3. A) 

2. Natália Lisková (2. C)  

3. Julietta Juríková (3. B) 

I. kategória – próza:  

1. Jozef Hudek (3. C) 

2. Samuel Mikuš (3. A)  

3. Adriana Remišová (2. B) 

II. kategória – poézia:   

1. Marek Kulišek (6. A) 

2. Mária Reľovská (6. A) 

3. Adam Pilárik (6. B) 

II. kategória – próza:   

1. Kristián Ondriska (6. B) 

2. Nina Bukvová (6. A), Daniel Frkala (5. A) 

3. Ela Hrubovčáková (6. A), Matej Ševčík (6. B) 

III. kategória – poézia:  

2. Anna Zátopková (8. A) 

3. Alan Kubaský (9. B)  

III. kategória – próza:  

1. Viktória Remeníková (9. A) 

2. Lilly Požgay (7. A)  

3. Kristína Horváthová (9. B) 
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ŠALIANSKY MAŤKO 
RECITAČNÁ SÚŤAŢ V PREDNESE SLOVENSKÝCH POVESTÍ 

(OPRAVA STRANY Z MINULÉHO ČÍSLA) 

VYHODNOTENIE    

                                                                                                     

I. kategória  

1. miesto: Jozef Hudek (3. C) 

2. miesto: Samuel Mikuš (3. A) 

3. miesto: Alica Bodová (2. C) 

 

 

         II. kategória 

      1. miesto: Šimon Barančok (5. B) 

      2. miesto: Simona Trutzová (4. A) 

3. miesto: Vanessa Jennifer Novomeská (4. C) 

 

 

III. kategória 

1. miesto: Matej Ševčík (6. B) 

2. miesto: Ela Hrubovčáková (6. A) 

3. miesto: Laura Lengyelová (7. B) 

Výhercovia 

jednotlivých kategórií: 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – 1. KATEGÓRIA 

Jedno príjemné marcové popoludnie bolo v našej škole oslavou poé-

zie a prózy, umeleckého slova, našej ľubozvučnej reči.  

Na 65. ročníku celoštátnej postupovej súťaţe Hviezdoslavov Kubín 

sa opäť zúčastnili tí najšikovnejší recitátori z kaţdej triedy.  

Do okresného kola postúpila v I. kategórii poézie Viola Zámečníko-

vá z 3. A a s prózou Jozef Hudek z 3. C, ktorý sa v obvodnom kole 

umiestnil na 3. mieste.  

Uţ teraz sa tešíme na ďalšie krásne prednesy! 

pani učiteľka 

Mgr. Hana Miklovičová 



V máji sme sa spolu s našou pani učiteľkou vybrali do školy v prírode. Cestovali sme do Starej Les-

nej do hotela Lesana. Navštívili sme múzeum TANAP-u  v Tatranskej Lomnici a boli sme vlakom na 

Štrbskom plese a potom sme nakupovali suveníry. Páčilo sa nám všetko! 

Sabinka Nemcová a Viki Omelinová, 2. A 

 

Do školy v prírode sme išli do dediny Stará Lesná. Hrali sme sa hry, ktoré sa volali: Prázdny herbár, 

Vírus, Hľadanie hesiel po hoteli a iné hry. Večer sme vţdy mali disco. Páčil sa nám výlet na Štrbské 

pleso a ako sme si kupovali horúcu čokoládu. Na konci školy v prírode sme mali pyţamovú párty a 

pani učiteľka priniesla občerstvenie a odmeny. 

Tadeáš Dzivý a Dušanko Sedlák, 2. A 

 

V škole v prírode sme boli vo Vysokých Tatrách v dedine Stará Lesná v hoteli Lesana. Skoro kaţdý 

večer sme mali disco a program s animátormi. Kaţdý deň sme išli s pani učiteľkou na prechádzku po 

okolí alebo na túru. Raz sme boli na Štrbskom plese, kde sme sa prechádzali okolo jazera. Posledný 

deň sme sa išli prejsť ku mlynu. Večer sme mali rozlúčkovú pyţamovú párty. Najviac sa nám páčilo, 

ţe sme mali disco a ţe máme veľa záţitkov. 

Oli Poór a Matej Sapara, 2. A 

ŠKOLA V PRÍRODE 

STARÁ LESNÁ – 2. A 

STRANA 8 POD LAVICOU 

ČO NÁM HOVORIA FARBY 

V prvý jarný deň bolo 7. oddelenie (3. C a 3. A) na návšteve v Bibiane na tvorivých dielňach, ktoré 

boli v rámci výstavy Bauhause.  

V Bibiane sme zaţili krásny záţitok, vyrábali sme si krásne obrazy z rôznych krásnych a pestrých fa-

rieb. Veľmi sa nám to páčilo. Navštívili sme aj výstavu Bauhaus – výstava umeleckej školy. Súčasťou 

tejto výstavy boli kostýmy, farebná šmykľavka, pestrofarebné skladacie iglu a auto, v ktorom sme sa 

mohli povoziť. Keď budeme veľké, budeme chodiť na strednú školu Bauhaus.  

Cestou naspäť sme videli z autobusu kúsok krásnej Bratislavy. Na ten záţitok nikdy nezabudneme. 

 

Ella Petrušová, Simonka Sarkarová,  

Tamarka Jánošová, Evička Matejovičová, Kim Johnston, 3. C 
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NAŠE FAŠIANGOVÉ AKTIVITY 

KARNEVAL 



VALENTÍNSKA PÁRTY V MASKÁCH 

STRANA 10 POD LAVICOU 

P o s t u p n e 

prišiel rad aj 

na predsta-

venie všet-

kých ma-

siek. Fantá-

zii sa medze 

naozaj ne-

kládli, preto 

bolo pre nás 

učiteľov cel-

kom náročné vybrať tie „naj“. 

Deň sv. Valentína by mal byť o rozdávaní lásky, 

úcty a priateľstva. Aj takouto spoločnou akciou sa 

bliţšie spoznávame a učíme, ţe tímovou prácou 

a spojenými silami dokáţeme viac ako kaţdý 

sám. Dokáţeme pripraviť výnimočný deň plný 

kreativity, talentu a zábavy.  

pani učiteľka 

Monika Hrdlovičová 

Vtipné, strašidelné, kreatívne, extravagantné, no 

hlavne originálne. Presne také boli masky, ktoré 

sa v Deň sv. Valentína stretli na Valentínskej párty 

v maskách v Spoločenskom dome v Záhorskej 

Bystrici. Toto obľúbené fašiangové podujatie dru-

hostupniarov uţ tradične usporiadali deviataci 

s pomocou a podporou svojich triednych učiteľov. 

A tak ako kaţdý rok sa im to opäť podarilo na vý-

bornú. 

Po úvodnom privítaní sa na parkete postupne vy-

striedali všetky triedy druhého stupňa so svojimi 

súťaţnými tanečnými vystúpeniami. Na vybranú 

pieseň predvádzali tanečníci miestami aţ profesio-

nálne zvládnuté choreografie. Do svojich vystúpe-

ní vloţili kus času, energie, zápalu i nadšenia. Na-

ozaj sa bolo na čo pozerať. Kaţdý túţil byť naj-

lepší. A niektorým sa to skutočne podarilo. 

Naša Valentínska párty však nie je len 

o tancovaní. Deviataci si pre svojich mladších 

spoluţiakov pripravili zaujímavé súťaţe. Po ich 

úspešnom absolvovaní mohli získať sladkú odme-

nu. 

Výhercovia s najlepšími maskami. 



VYHODNOTENIE MASIEK: 
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Najvtipnejšia: Marek Kulišek, 6. A (Opravár pouličnej lampy) 

Najstrašidelnejšia: Krištof Horváth, 9. B (Joker) 

Najextravagantnejšia: Ela Hrubovčáková, 6. A (Medúza) 

Najkreatívnejšia: Daniel Sajan, 6. A (Sviečka) 

Špeciálne ocenenia: Alex Karel, 5. B (Potápač) 

                                   Lucián Bernát, 5. A (Karta) 

                                   Matúš Marušiak, 5. A (Vrecko čaju) 

                                   Radoslav Butaš, 7. A (Pyramit) 

                                   Michaela Baslíková, 5. B (Instagramový profil) 

 

„Naj“ maska v kategórii učitelia: Domino 

NAJLEPŠÍ TANEC 

1. miesto – 9. A 

2. miesto – 6. A 

3. miesto – 8. A 

 

Špeciálne ocenenie 

pre nesúťažný tanec: 

9. B 

VALENTÍNSKA PÁRTY V MASKÁCH - OBRAZOVÁ PRÍLOHA: 



V marci – mesiaci knihy zdobili chodby našej školy dve papierové schránky, ktoré naznačovali začia-

tok tvorivej súťaţe Keby som bol spisovateľom. Kaţdý z vás mal moţnosť sa do súťaţe zapojiť svojou 

vlastnou vymyslenou básňou, príbehom či vlastnoručne nakreslenou ilustráciou z obľúbenej knihy. 

Súťaţ teda prebiehala v troch kategóriách: najkrajšia ilustrácia, najlepšia báseň a najlepší príbeh. Spo-

ločne sa do nej zapojilo 83 ţiakov. Ich hodnotenie skutočne nebolo jednoduché. Preto sa v kaţdej ka-

tegórii umiestnilo viacero úspešných tvorcov, ktorí boli za svoje krásne práce kniţne odmenení. Ich 

zoznam uvádzame aj tu v našom školskom časopise. 

Zároveň ďakujeme za všetky práce zapojené do súťaţe. Váţime si kaţdú jednu z nich. No vyhrať mô-

ţu len tí najlepší. Preto vám všetkým do ďalších tvorivých aktivít ţeláme veľa šťastia, fantázie a krea-

tivity. 

Monika Hrdlovičová, školská knihovníčka 

MAREC - MESIAC KNIHY 

KEBY SOM BOL SPISOVATEĽOM 

STRANA 12 POD LAVICOU 

VYHODNOTENIE: 

Najkrajšie ilustrácie 

 Miška Bartalská, 2. C 

 Lenka Kašprišinová, 2. C 

 Charlotte Kahayová, 6. B 

 Mária Remišová, 6. B 

 

Najkrajšie básne 

 Peťka Čechová, 1. A  

     (Jeţko a jabĺčko) 

 Sofia Veselá, 4. B  

     (Pero) 

 Nina Ševčíková, 4. B  

     (Malá myška s tvrdým y) 

 

Najkrajšie príbehy 

 Lívia Besedičová, 2. A  

    (Malý policajt) 

 Martin Kubiš, 2. A  

    (Dobrí draci) 

 Viktória Omelinová, 2. A  

    (Zvieracia panika) 

 Matej Hrmo, 2. B  

    (Godzila útočí) 

 Natália Lisková, 2. C  

    (Zvieratká z kúzelného  lesa) 

 Nelka Kohútová, 2. C  

                                 (Korytnačka a morský koník) 

 Alica Bodová, 2. C  

     (Rozprávky z konca sveta) 

 Zuzana Lisková, 4. C  

     (Pastelkovo) 

 Vanessa Jennifer Novomeská, 4. C  

     (Voľby na poli) 

 Ondrík Rybiansky, 5. B a Bystrík Rybiansky 

 (Syslie rozprávky) 

 Henrich Grosz, 5. B  

     (Môj ujo Brad) 



Začiatok apríla je v našej škole príznačný pre zau-

jímavý nadnárodný projekt s názvom Noc 

s Andersenom. Túto noc si kaţdoročne uţívajú ţia-

ci 5. a  6. ročníka. 

Tento rok to bolo 5. a 6. apríla. Tentoraz k nám 

zavítal aj sám Andersen :).  Deti osobne privítal, 

neskôr vyrozprával rozprávku Iduškine  kvety 

a divadelne nám ju  stvárnili minuloročné absol-

ventky našej školy. Okrem toho deti pracovali 

v skupinách na vlastných príbehoch, v ktorých sa 

nám samy predstavili ako herci. 

Večer k nám zavítala aj naša pani zástupkyňa Maj-

ka Šebíková, s ktorou sme viedli diskusiu o jej det-

stve, rozprávkach, obľúbených knihách, školských 

rokoch a záţitkoch, ktoré jej v detstve zarezonova-

li.  

Taktieţ bolo vyhlásené  pátranie po Andersenovi 

a deti neostali chladné, rýchlo naloţili s touto in-

formáciou a dali sa na pátranie. Detektívi pracovali  

v skupinách a na základe indícií, ku ktorým sa do-

stali tvrdou prácou, Andersena vypátrali. Za 

čo boli, samozrejme, aj odmenení. 

Polnoc však odbila a noc sa priblíţila. Deti 

pozaliezali do spacákov a zaspávanie im sprí-

jemnilo filmové spracovanie  Andersenových  

rozprávok.  

Počas celého podujatia mali deti zabezpečený 

pitný  reţim a taktieţ aj raňajky, za ktoré 

chcem poďakovať firme RAJO, ktorá nám 

poskytla ranné mliečko, a veľká vďaka patrí aj 

pani Bednárovej, ktorá nám sponzorsky za-

bezpečila chutné sladké a slané pečivo pre 

ranných hladošov. 

Za prípravu programu ďakujem bývalým ţiač-

kam – „Andersenovkám“ a kolegom za po-

moc pri organizovaní. 

pani učiteľka 

Mgr. Monika Mikolášiková 
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HISTÓRIA PO NAŠOM 

Najlepšie ocenené „historické“ scénky: 

1. miesto – trieda 6. A (Trójska vojna) 

2. miesto – trieda 7. B (Objavenie Ameriky) 

3. miesto – trieda 5. B (História vynálezov) 

4. miesto – trieda 8. A (Občianska vojna, 

Bostonské pitie čaju, Deklarácia nezávislosti) 

STRANA 14 POD LAVICOU 

Čaute decká, 

dnes to bude pecka! 

O veľa veciach dozviete sa, 

o druhej svetovej priučíte sa. 

Začalo sa to obsadzovaním Poľska, 

ostala z neho bezmocná troska. 

Začalo sa to 1. septembra 39. roku, 

Nemci postupovali krok po kroku. 

Rudý diktátor chcel by tieţ kus koláča, 

nestálo ho to ani pol doláča. 

Poľsko roztrhli na dve strany, 

Hitler a Stalin si ruky podali. 

Japonci na východe nudili sa, 

s Amíkmi moc nezhodli sa. 

Japonský útok na americkú základňu Pearl Harbor 

bol toho výsledkom, 

v 41. vstúpili do vojny Amíci, 

to bolo následkom. 

Nemci Rusov podviedli, 

ofenzívu do Ruska zaviedli. 

Kapal Rus za Rusom, 

padal pokus za pokusom, 

márne snaţili sa chrániť hranicu, 

nedarilo sa obhájiť ruskú tradíciu. 

Rusko na Stalingrade na pílu pritlačilo, 

Nemcov späť domov zatlačilo. 

Tým sa začala ruská odveta, 

trvala od leta do leta. 

Nemci museli rok jesť zmrzlé zemáky, 

rok nosiť zakrvavené dreváky. 

V krutom boji sa zúčastnili dva milióny 

vojakov, 

cudzích, no aj rodákov. 

Z komunistického Ruska 

sa presúvame do romantického Francúzska. 

6. 6. ´44, 

vylodili sa spojenci v Normandii. 

Bol to rozhodujúci okamih vojny, 

Nemci museli bojovať so stranami dvomi. 

 

Deň D nastal, 

Hitler sa „schlastal“, 

jeho myseľ bola zaslepená túţbou po výhre, 

no poráţke sa nevyhne. 

Na Nemcov sa z kaţdej strany armáda valí, 

„Nemci prehrajú“, to kaţdý vraví. 

Uţ iba v Berlíne ostali, 

spojenci pred Hitlerovým bunkrom zastali. 

Hitler však nikdy neuznal svoju prehru, 

preto si do hlavy vystrelil dieru. 

O pár dní Berlín zmenil sa v popol, 

spojenci dobyli vojny kotol. 

V Európe sa tým 8. mája ´45 vojna skončila, 

spojenecká sila Nemcov rozpučila. 

Vo svete ešte veselo bojovali, 

šikmookí s obéznymi súperili. 

Japonci sa nechceli vzdať, 

Američania sa prestali s nimi hrať. 

Vyriešili to atómovými bombami, 

Hirošima a Nagasaki to schytali. 

Hirošima celá padla k zemi, 

všetci obyvatelia skončili v nebi, 

avšak jedna budova nespadla 

a vývoj mesta dodnes zhliadla. 

Japonci sa napokon vzdali, 

o mesiac na to kapitulovali. 

To bol koniec druhej svetovej, 

krvavej a masovej. 

Jakub Kapánek a Hugo Mikudýk, 9. A 



☺ Ľudovít Štúr sa narodil 28. októbra 

1815. 

☺  Otec Ľ. Štúra bol učiteľ. 
☺ V Rakúsko-Uhorsku, ktorého súčasťou 
sme boli aj my Slováci, sa rozprávalo po ne-
mecky a maďarsky. 

☺ Ľ. Štúr študoval na Evanjelickom lýceu 

v Bratislave. 

☺ Ľudovít Štúr učil študentov, aj 

keď bol sám študentom. 

☺ V Hlbokom (na Hurbanovej fare) sa 

Štúr, Hurban a Hodža dohodli na no-

vom spisovnom jazyku pre Slov{kov. 

☺ V jeho štúrovčine nebol „y“, chýbali dvojhlásky a na konci 

slovies bolo namiesto „l“ písmeno „u“. 

☺ Ján Hollý (predstaviteľ katolíckych vzdelancov a 

bernolákovčiny) podporoval vznik spisovnej slovenčiny, 

ale nemohol sa ju naučiť, pretože bol slepý. 

☺ Štúr, Hurban a Hodža prijali na Devíne mená Velislav, 

Miloslav a Miloslav. 

☺ Ľ. Štúr prichádza do Modry, aby sa 

postaral o deti svojho brata, ktorý zomrel. 

☺ Na Štúra, Hurbana a Hodžu bol vydaný zatykač. 

☺ Ľudovít Štúr, keď bol na poľovačke a preskakoval 

zľadovatelý potôčik, pošmykol sa, spadol, jeho zbraň pri 

páde vystrelila a postrelila ho do nohy. Zomrel na otravu 

krvi. 

☺ Ján Kalinčiak (štúrovec) 
zaplatil jeho pohreb. 

☺ Na Štúrov náhrobok 

najskôr napísali zlý dátum 

narodenia (22. 10. namiesto 

28. 10.) - preto sú v Modre na 

cintoríne dva jeho náhrobné 

kamene. 

☺Zbierka na Štúrovu hrobku 

= 850 zlatých. 

                                       

       kolektív 8. A 
 

AKO SME PO STOPÁCH ŠTÚROVCOV CHODILI 

A SVOJE VEDOMOSTI OBOHATILI... 
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SVETOVÝ DEŇ VODY 

ZERO WASTE SLOVAKIA 

Ţivot bez odpadu a plytvania  

s Ing. Petrou Slezákovou. 

24. 4. 2019, trieda 7. B  

 

Seminár o ohľade na ţivotné prostredie.  

Dozvedeli sme sa, ţe priemerný Slovák 

vyprodukuje 378 kg odpadu ročne. Je to 

relatívne málo. To, čo vznikne, ide po od-

voze na skládku alebo do spaľovne. Recyk-

lujeme 29,9 % odpadu, 10 % spálime a 60 

% ide na skládky odpadu.  

U nás je 123 skládok aktívnych. Najlepšie 

sa recyklujú kovy a sklo, horšie papier a 

najhoršie plasty. 

V Tichom oceáne vznikol činnosťou človeka ob-

rovský plastový ostrov, u nás je napríklad rieka 

Bodva plná plastového odpadu, kde si bobor sta-

via hrádze z PETfliaš.  

Ţivočíchom spôsobuje odpad veľké utrpenie, 

mýlia si ho s potravou, ktorú konzumujú a ţalú-

dok sa im plní plastom. 

Najlepší odpad je teda ten, ktorý nikdy nevznik-

ne. 

Pravidlá dobrovoľnej skromnosti: 

1. Vytrieď, čo skutočne nepotrebuješ. 

2. Odmietni, čo nepotrebuješ. 

3. Zdieľaj veci. 

4. Navštevuj poţičovne, kniţnice vecí. 

5. Nakupuj z druhej ruky. 

 

Ďakujeme za krásnu a inšpiratívnu prednášku. 

 

STRANA 16 POD LAVICOU 

Dňa 22. 03. 2019 sme si pripomenuli dôleţitú uda-

losť – Svetový deň vody. Naši spoluţiaci zo 7. B si 

pre nás pripravili krásnu výzdobu vo vestibule II. 

stupňa, ktorú si stále môţete popozerať.  

V tento deň bol pripravený 

stánok, v ktorom sme sa 

osvieţili na čistučkej vode, ocenili jej vlast-

nosti a posilnili sa na ďalšiu vyučovaciu ho-

dinu. 



Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o typoch 

paroţia a o jeho kaţdoročnom zhadzovaní a ná-

slednom mohutnení, o počítaní výsad ako určujú-

ceho faktoru pri odhade veku, spoznali sme chyby 

rastu paroţia. Počas výstavy medzi nás prišiel aj 

pán kynológ so svojím psom menom Kara. Vy-

svetlil nám, v čom spočíva výcvik poľovníckych 

psov, ich vyuţitie podľa zaradenia plemena a na-

koniec nám predviedol ukáţku poslušnosti psa, 

ktorého sme si mohli pri odchode všetci pohlad-

kať. 

Získali sme dôleţité informácie o pôvode sloven-

ských národných plemien, ktoré sú: slovenský ko-

pov, slovenský hrubosrstý stavač, československý 

vlčiak, slovenský čuvač. 

Trubačské duo nám predviedlo ukáţky signálov: 

zahájenie poľovačky, prestávka, koniec prestávky, 

ukončenie činnosti, výrat – vzdanie úcty ulovenej 

zveri, signál diviak – trúbi poľovník, ktorý zver 

ulovil. Slovensko má vlastnú históriu poľovníc-

kych signálov, ktorých autormi sú Poruban a An-

drašovan. 

V tento krásny deň sme počuli mnoho nového, 

videli sme veľa zaujímavého a za to vám páni po-

ľovníci chceme z celého srdca poďakovať. 

Ďakujeme. 

články napísala 

pani učiteľka Beáta Hromeková 

Slovenský poľovnícky zväz pre širokú odbornú i 

laickú verejnosť, pre ţiakov ZŠ s MŠ Hargašova a 

pre milovníkov príro-

dy dňa 22. 3. – 23. 3. 

2019 usporiadal 

v spoločenskom do-

me výstavu poľov-

ných trofejí, ktoré sa 

poľovníkom podarilo 

uloviť v miestnom 

poľovnom revíri. 

Počas odbornej pred-

nášky nám bolo pre-

mietaný film Nespútaná krása, vystúpilo trubač-

ské duo, zúčastnili sme sa kynologickej ukáţky 

slovenského národného plemena a tieţ sme si spo-

ločne zmerali sily o krásne a hodnotné ceny 

(ukáţka vábičiek: diviak, mláďa srnky, zajac, 

myš, jeleň, vedomostné a kvízové súťaţe, rozo-

znávanie lesnej zveri). 

Zistili sme, ţe lov zveri má svoje prísne kritériá. 

Poľovník, ktorý uloví, čo nemá alebo loví v čase, 

kedy nemá, je SPZ potrestaný a sankcionovaný. 

Počas výstavy sme mohli pozorovať exponáty ra-

ticovej zveri: jeleň lesný, daniel škvrnitý, srnec 

obyčajný, muflón lesný, diviak obyčajný. Ďalej 

sme videli kunu skalnú, baţanta aj so sliepkou, 

jazveca, sluku lesnú, malého diviačika, sokolíka a 

straku. 

Dňa 17. 04. 2019 sa vybraní ţiaci druhého stupňa počas 3. aţ 

5. vyučovacej hodiny zúčastnili besedy s pánom Turanským 

a pánom Ing. Slávikom, zamestnancami štátneho podniku Lesy 

SR, v rámci lesnej pedagogiky na tému „Lesy a ich ochrana“. 

Preberané témy boli: Ochrana lesného porastu, Výrub lesov 

(prečo a kedy), Zalesnenie, Ochrana lesov, Čo sú letokruhy, 

Rezonančné drevo, Škodcovia dreva, Paroţie (typy a stavba), 

Príbehy z lesa, Poľovníctvo, Nečakané stretnutia so zverou, 

Dokument „Krajina bez tieňa“, Film o lesoch, v ktorých je 

miesto pre človeka... aj pre teba? 

Ţiaci sa v rámci diskusie zaujímali o príhody s medveďom, 

vlkom, vypočuli si názor lesníkov na chov zvierat v cirkusoch, 

o najvyšších stavoch vlkov, medveďov a rysov v SR. 

LES A JEHO OCHRANA 

VÝSTAVA POĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ 
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Do Banskej Štiavnice sme išli 

21. 5. 2019 triedy 6. A a 6. B. 

Výlet sme začali návštevou Brh-

loviec, malebnej dedinky, ktorá 

je známa unikátnymi kamennými 

obydliami, čo znamená, ţe domy 

sú postavené a vtesané  do skal-

natých vyvrenín. 

Následne sme sa presunuli do 

Kaštieľa sv. Anton v Banskej 

Štiavnici, kde sme sa dozvedeli 

z a u j í m a v é  i n f o r m á c i e 

o samotnom kaštieli, jeho vraj 

najkrajšom interiéri a nábytku 

spom edz i  kaš t i eľ ov 

a zámkov, keďţe bol me-

dzi poslednými kaštieľmi, 

ktorý bol obývaný majite-

ľom ešte v polovici 20. 

storočia. Veľká časť pre-

hliadky bola aj výstava 

a prehliadka rôznych po-

ľovníckych trofejí ešte 

z čias panovania. 

Cesta pokračovala do bane – 

Š t ô l n e  s v .  Ba r t o l o m e j a 

(baníckeho múzea), kde nám 

sprievodca rozprával, ako baníci 

v rôznych časových 

obdobiach ťaţili, aké 

techniky ťaţby vyu-

ţívali a neskôr aj 

techniku a ešte mno-

ho zaujímavých vecí. 

Ďalšia zastávka náš-

ho výletu bolo histo-

rické centrum mesta 

Banská Štiavnica, videli sme  

krásne historické budovy, Ná-

mestie sv. Trojice a s peknými 

záţitkami sme sa mohli pobrať 

domov. 

Nina Bukvová 

a Ela Hrubovčáková, 6. A 

ňa, ktorá nám trochu povedala o Budapešti. A 

nakoniec sme sa dostali do mesta. Išli sme sa po-

zrieť na Rybársku baštu aj fontánu kráľa Mateja. 

Na námestí sme našli aj stánky, ja som si kúpil 

obraz a dve magnetky. 

Po nákupe sme uţ išli naspäť do Záhorskej Bys-

trice. Tento výlet sa mi páčil. 

Peter Kováč, 5. A 

Dňa 17. 5. sme sa spolu so 7. B vybrali na výlet 

do Budapešti. Ráno sme odchádzali uţ o siedmej. 

Cestovali sme dve a pol hodiny. 

Hneď po príchode sme navštívili Tropicarium. 

Videli sme tam rôzne vodné ţivočíchy, ale aj vše-

lijaké hady a jedovaté pavúky, dokonca sme sa 

mohli dotknúť raje a iných malých rýb.  

Potom sme sa všetci stretli pred Tropicariom a 

mali sme rozchod po celom nákupnom centre na 

obed. Ja so svojím kamarátom sme sa išli najesť 

do malej pizzérie. Pizza mi veľmi chutila.  

Asi o pol dva-

nástej sme uţ 

cestovali do 

centra Budapeš-

ti. Spolu s nami 

cestovala aj na-

ša sprievodky-

VÝLET DO BANSKEJ ŠTIAVNICE 

ŠKOLSKÝ VÝLET DO BUDAPEŠTI 
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ku kostí. Na Václavskom námestí sme mali viac 

ako 3-hodinový rozchod, ale keďţe lialo ako 

z krhly, tak sme sa radšej šli poskrývať do 

„reštaurácií“ a obchodov, ako keď sa šváby sna-

ţia ukryť pod zem.  

Po náročnom dni sme sa celkom tešili na internát 

(vysokoškolský), kde sme boli ubytovaní. Uţ len 

vypísať nutné formuláre a mohli sme si dopriať 

zaslúţený oddych. Do desiatej večer sme mali 

ešte „izbovice“, aţ kým nedošli učitelia, nezobra-

li nám mobily a neposlali nás vlastnou cestou do 

svojich izieb. Odobratie mobilu nám osobne ne-

vadilo, keďţe bolo príjemné si aspoň na pár ho-

dín oddýchnuť od tohto zariadenia. 

Ráno sme sa pobalili, naraňajkovali 

a odubytovali. A čakala nás cesta do pracovného 

tábora Terezín. Našťastie sme boli v správnom 

storočí – nikto nás neväznil a neposlali nás ťaţko 

pracovať. Pri prehliadke nás zasiahla melancho-

lická nálada. Predstavy, ktoré sa nám vytvárali 

v hlavách, neboli najpríjemnejšie. Sprievodkyňa 

nás previedla celým táborom a ako čerešničku na 

torte sme mali krátky film, ktorý bol natočený 

počas 2. svetovej vojny ako lákadlo do týchto 

táborov.  

Po silnom záţitku 

a nadobudnutí 

mnohých zaujíma-

vých vedomostí 

nás pán vodič au-

tobusu previezol 

do zbombardova-

ného českého 

mesta Lidice. Mali sme moţnosť vidieť krásny 

pamätník a pomocou filmu a rôznych exponátov 

sme boli vtiahnutí do deja tejto hroznej katastro-

fy. Veľa ţiakov to poznačilo a začali si váţiť ve-

ci, ktoré majú úplne samozrejmé. 

Pred odchodom domov sme si ešte nakúpili jedlo 

a vydali sa na úmornú cestu. Čakali sme 

v zápchach a čas sme si skrátili debatovaním 

a rôznymi hrami. 

Vďakabohu cesta dopadla dobre, všetko bolo 

v najlepšom poriadku, všetci sme boli šťastní, 

trošku unavení, ale hlavne uvedomelejší a plní 

nových poznatkov. 

Laura Gregová a Viktória Remeníková, 9. A 

Ak by sme mali celkovo zhodnotiť našu exkurziu 

– výlet, tak bol celkom dobrý a nenájde sa ţiak, 

ktorý by ľutoval účasť na ňom. 

Ale poďme pekne od začiatku. Zobudili sme sa 

skoro ráno a bol upršaný 20. máj. Našťastie nám 

to neprekazilo vzrušenie z výletu. Uţ 6:45 sme sa 

mali stretnúť pred 2. pavilónom našej školy, bohu-

ţiaľ, väčšina ţiakov to nepochopila a došli rovno 

pred autobus. Chvalabohu sa nič nestalo, všetci 

sme sa našli a boli sme pripravení vyraziť. Pred 

odchodom nás vodič upozornil, ţe nemáme jesť 

v autobuse a máme byť celú cestu pripútaní. Ale 

keďţe deviataci a ôsmaci sú rebeli, tak zákaz 

mnohokrát neposlúchli a tajne si jedli svoje desia-

ty a sedeli pohodlne nepripútaní na sedadlách. 

Počas 4-hodinovej cesty sme sa našťastie zastavili 

na polhodinu na pumpe, kde nás príjemne prekva-

pil McDonald. Po chutnej kávičke a výdatných 

zdravých raňajkách sme pokračovali v ceste. 

Keď sme dorazili do upršanej Prahy, tak sme sa 

vydali naprieč praţským uliciam. Museli sme pre-

jsť prísnymi kontrolami a dostali sme sa na ná-

mestie, ktorého názov bliţšie nevieme určiť. Vý-

klad sprievodcu nebol práve najhlasnejší 

a ozvučenie kazili aj daţďové kvapky, ktoré nám 

dopadali na pršiplášte a dáţdniky. Vlastne sme 

nevedeli, ani kde sme boli, ale kachličky na ná-

mestí boli šmykľavé a tento fakt neostal bez po-

všimnutia. Spravili sme si vodné klzisko. 

Viacero detí radšej postávalo v obchode so suve-

nírmi alebo si kupovalo „cool“ dáţdniky. Kým 

sme došli do centra, stihli sme zmoknúť aţ do špi-

HISTORICKÁ EXKURZIA 2. SV. VOJNY V ČECHÁCH 
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ČO SME EŠTE ZAŢILI... 

CESTA SLOVENSKOU HISTÓRIOU 

PONOŢKOVÁ VÝZVA 

21. MAREC - SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU „SYMBOL 

ROZDIELNYCH 

PONOŢIEK NÁM 

PRIPOMÍNA,  

ŢE KAŢDÝ SME 

INÝ, NO PRÁVE TO 

ROBÍ NÁŠ SVET 

PESTREJŠÍM  

A LEPŠÍM!“ 

STRANA 20 POD LAVICOU 

DEŇ NARCISOV 

11. APRÍL 2019 



V piatok 7. 6. 2019 v popoludňajších hodinách sa 

učitelia a zamestnanci ZŠ s MŠ Hargašova vydali 

po stopách našich juţných susedov. Zúčastnili sme 

sa výletu do Maďarska, ktorý organizovala naša 

škola.  

V autobuse uţ od začiatku vládla dobrá nálada 

a smiech. Prvá zastávka smerovala do Tatabánya, 

ktorá v lese nad mestom „ukrýva“ najväčší pomník 

operenca v Európe drţiaceho meč pod svojimi pa-

zúrmi. Večer sme dorazili do metropoly Budapešti, 

kde sme sa po vynikajúcej večeri na lodi na Dunaji 

išli ubytovať do hotela.  

Druhý deň sme celý strávili prechádzkami po hlav-

nom meste počnúc modernejšou peštianskou stra-

nou, kde sme navštívili Námestie hrdinov, Kostol 

sv. Štefana, známe cukrárne Gerbeaud a Szamos a 

cez Váci ulicu (najslávnejšiu nákupnú ulicu) sme sa 

dostali aţ na známu trţnicu plnú všakovakého tova-

ru, jedál a vôní typických pre Maďarsko.  

Poobede sme prebádali staršiu budínsku časť na 

druhej strane Dunaja. Tam nás priam uchvátil po-

hľad na Rybársku baštu ako z rozprávky 

s výhľadom na parlament, Matyášov kostol, Ale-

xandrov palác, Budínsky hrad, Matyášovu fontánu. 

Potom sme sa autobusom vyviezli pozrieť nádher-

nú vyhliadku z Gellertovho vrchu s citadelou – ma-

ďarskou Sochou slobody. Celé mesto sme odtiaľto 

videli ako na dlani. Nie nadarmo sa Budapešti vraví 

„Paríţ východu“.  

V nedeľu cestou späť na Slovensko sme si urobili 

zastávku v malebnom mestečku Sentendré plného 

kostolov, rôznych zákutí a drobných uličiek s ob-

chodíkmi, kde si kaţdý z nás našiel to svoje, či uţ 

občerstvenie tela vďaka posedeniu v reštaurácii či 

kaviarni, alebo občerstvenie duše v rámci účasti 

na sv. omši v maďarčine.  

Vyšehrad bol náš ďalší cieľ a ukázal nám úchvat-

ný a na Maďarsko priam nečakaný výhľad 

z návršia na panorámu krásnej maďarskej krajiny. 

Staroveký hrad zo 4. storočia sa pyšne týčil nad 

mestom, ktorý sa preslávil ako miesto vzniku Vy-

šehradskej štvorky.    

Naša posledná zastávka smerovala do Ostrihomu, 

navštíviť Katedrálu Panny Márie a svätého Vojte-

cha, dominantu mesta, niekdajšieho hlavného 

mesta Uhorska. Leţí na Dunaji, priamo na hranici 

so Slovenskom.       

Po celú dobu nás sprevádzal pán sprievodca, kto-

rý priam sršal vedomosťami o Maďarsku a poznal 

ho dokonale. Počasie nám prialo ani na chvíľu 

nás nezradilo a my sme sa síce trochu unavení, no 

plný krásnych dlhotrvajúcich záţitkov a dojmov 

vracali späť domov.  

Veľké ďakujem za celý výlet patrí jeho organizá-

torke, našej ekonómke pani Ľubke Horváthovej.  

Uţ teraz sa teším na ďalší výlet v budúcom škol-

skom roku, ktorý bude zaiste taký krásny ako bol 

aj tento.  

pani učiteľka Lucia Poliaková  

ŠKOLSKÝ VÝLET VENOVANÝ ZAMESTNANCOM 
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ĎALŠIE  

ÚSPECHY: 
Ivana Kováčová (5. A) 

– 1. miesto v 

Matematickej olympiáde 

(kategória Z5);  

1. miesto v Matematickej 

olympiáde (kategória Z6) 

 

Matej Ševčík (6. B) 

– 1. miesto v 

Matematickej olympiáde 

(kategória Z6); postup do 

regionálneho kola IQ 

olympiády 

Jozef Hudek (3. C) – 1. miesto v I. kategórii v okresnom kole 

recitačnej súťaže Šaliansky Maťko; 3. miesto v I. kategórii 

(próza) v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 

Matej Ševčík (6. B) – 3. miesto v III. kategórii v okresnom kole 

recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Marek Kulišek (6. A)  

– 1. miesto v II. kategórii  

v krajskom kole  

speváckej súťaže  

Slávik Slovenska 
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Pikopretek – 2. miesto v 

krajskom kole matematickej 

súťaže 

Zľava: Charlotte 

Kahayová, Mária 

Remišová,  

Martina Matyášová, Matej 

Ševčík (všetci zo 6. B) 

Jakub Kapánek (9. A) – 2. miesto v 

okresnom kole Dejepisnej olympiády 

(kategória C); 1. miesto v krajskom 

kole Biologickej olympiády 

Laura Lengyelová (7. B) – 3. miesto 

v okresnom kole Dejepisnej 

olympiády (kategória E); postup do 

regionálneho kola IQ olympiády 

100 %-ní riešitelia informatickej súťaže i-Bobor 

Dolný rad zľava: Kristína Šujanová (4. B),  

Jakub Nagy (3. C), Michal Adam (4. B),  

Laura Lengyelová (7. B) 

Horný rad zľava: Krištof Horváth, Adam Saxa, 

Dennis Poţgay, Patrik Bartoš, Alan Kubaský, 

Martin Schultz (všetci z 9. B) 



Ježko a jabĺčko 

Padlo na zem jabĺčko, obilo sa trošku. 

Išiel ježko okolo, potkol si oň nôžku. 

Ty si krásne jabĺčko, páčiš sa mi veľmi, 

vezmem si ťa do chalúpky 

na obed s priateľmi. 

Paťka Čechová, 1. A 

NAŠI MALÍ SPISOVATELIA 

Voľby na poli 

     Jedného dňa sa stretli poľné zvieratká a rozprávali sa, ako by svoj život na poli zlepšili. Rozhodli 
sa, že si zvolia prezidenta, ktorý vyrieši všetky ich problémy. Na výber mali z troch kandidátov. 

     Predstavil sa Sokol Sťahovavý so svojím programom: „Ponúkam vám leteckú dopravu zdar-
ma! A to každý rok 30. februára. Trojnásobne zvýšim dane, aby som ich mohol dvojnásobne zní-
žiť. Zorganizujem pre naše partnerky MDS – Medzipoľný Deň Samíc. Tieto istoty vám GARAN-
TUJEM!“ 

     Druhý kandidát Králik Poľný sa ukryl vo svojej nore a nechal zvieratká na svoj prejav čakať. 
Keď vyliezol, hovoril takto: „Urobím na poli PORIADOK! Ak ma nezvolíte, nášmu poľu hrozí ZÁ-
NIK! Počul som, že za okrajom poľa už čakajú opice z Afriky, ktoré chcú naše pole obsadiť. Ale ja 
sem tie opice nepustím! Už teraz sa cítim ako víťaz volieb!“ 

     Ako posledný sa predstavil Škrečok Poľný: „Ja pre vás žiadne pekné sľuby nemám. Viem, že 
problémy nášho poľa sám nevyriešim. Musíme si navzájom pomáhať, nebojujme proti sebe na-
vzájom! Každý z nás musí začať od seba a robiť svoju prácu čo najlepšie. Rešpektujme susedov z 
poľa, aj keď s nimi nesúhlasíme.“ 

     Zvieratká urobili, ako povedal škrečok, a žijú na poli šťastne až dodnes. 

Vanessa Jennifer Novomeská, 4. C 
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