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Milé pani učiteľky, milí páni učitelia,  

                                       milé spolužiačky a milí spolužiaci! 

Opäť sa začal školský rok a my veríme, že ste ho začali dobre. 

 Vyučovanie je už v plnom prúde, s rôznymi akciami a súťažami ako-
by sa mech roztrhol. Všetci sme činní a aktívni v tom, čo nás baví a čo 
nám môže priniesť uspokojenie. Snažíme sa zachytiť slovom i písmom 
všetko, čo sa v našej škole „šustne“ a tešíme sa, ak Vás to pobaví. 

 Už v septembri sme sa viacerí stretli s našimi kamarátmi z Ratíško-
víc na brannom preteku, kedy síce počasie neprialo, ale užili sme si aj tak. 
Družobné stretnutie našich štvrtákov s ich rovesníkmi zo Senice, Ratíško-
víc a Hodonína bolo v znamení športových zápolení a prehliadke pamiatok 
nášho mesta. Ovocno-zeleninový deň, súťaž v maľovaní na tému Veľká 
Morava, výlet šiestakov do Banskej Bystrice či návšteva workshopu týka-
júci sa informatizácie spoločnosti na SEVŠ v Skalici, o tom všetkom sa tu 
dozviete. 

 Báli sme sa na Haloweeene, bavili sa na výlete, teraz čakáme na Via-

noce, nech sa už všetko ligoce :-).  

 Jedným slovom, sme tu pre Vás a Vaša radosť bude i našou rados-

ťou :). 

                                                                                   Redakčná rada 
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ŠALIANSKY MAŤKO  

 Vo štvrtok 13.11.2014 sme v našej škole zorganizovali školské kolo recitač-
nej súťaže Šaliansky Maťko. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl a každý 
z účinkujúcich zaujímavo predniesol svoju ukážku - povesť. Zo svojich kategórií 
postúpili do okresného kola Paťka K. z 5. ročníka a Veronika A. zo 6. ročníka. Tie-

to dve žiačky našu školu reprezento-
vali na okresnom kole dňa 24.11. Da-
rilo sa najmä Veronike A., ktorá vo 
svojej kategórii získala 3.miesto.  

 Paťka K. sa síce neumiestnila, 
ale získala cenné skúsenosti do ďalších recitačných súťaží. 
Blahoželáme obom dievčatám a tiež ďakujeme všetkým, ktorí 
sa zúčastnili aj školského kola. Boli to: Radko D., Miško V. 
a Denis M. zo 6. ročníka a Karolínka F. a Leuška H.  z 5. roč-
níka. 

                                           Mgr. Ivona Valentovičová 



   Predstavujeme naše mladé redaktorky a mladých redaktorov 

... dnes  naše milé kolegynky - piatačky :-) 

KAROLÍNKA FERIKOVÁ 

 Moje meno je Karolína 
Feriková a volajú ma Karolín-
ka. Som práve v 5. ročníku.  
V škole ma baví dejepis 
a výtvarná výchova. Mimo ško-
ly jazdím na koni a kone mám 
aj rada.  

 Na žurnalistický krúžok 
som sa prihlásila preto, lebo 

ma baví skladať piesne a chcela by som o tom ve-
dieť trochu viac. Už som nejaké aj vymyslela. Mi-
mo školy chodím na krúžky: gitara, klavír, spev, vý-
tvarka, taxis (tanečná skupina), volejbal, ruština, 
teória (učíme sa tam noty), Helen Doron (učíme sa 
tam anglicky), ... Mám jedného brata. Doma chovám 
korytnačku menom NIKI a psa menom HAGEN.         

PATRÍCIA  KREMLOVÁ 

 Ahojte! Moje  meno je Patrícia 
Kremlová. Som žiačka 5. ročníka.   

 V škole mám rada geografiu, deje-
pis a biológiu. Chodím na volejbal, baví 
ma.  Na žurnalistický chodím preto, le-
bo ma baví písať a v budúcnosti by som 

chcela byť novi-
nárkou.  

 Mimo školy 
ma baví klavír, 
ruština. Doma 
mám dve koryt-
načky a jedného 
vtáčika.   

Majstrovstvá Skalického okresu v šachu 

 V piatok, 7. 11. 2014, sa v Hoteli sv. Ľudmila odohral ďalší ročník 
majstrovstiev Skalického okresu žiakov a žiačok v šachu. Naša škola 
sa, samozrejme, opäť zúčastnila vo veľkom počte.  

 Veľmi potešujúce oproti minulému roku bolo, že turnaja sa zú-
častnili viaceré školy. Účastníkmi boli žiaci zo škôl: Vajanského, 
Strážnická, aj obe školy z Holíča a naša škola. Chlapcov hralo spolu 
20, z toho našich bolo 12. Dievčat bolo 7 a našich bolo 6. Žiacku kate-
góriu suverénnym spôsobom vyhral Rudolf Antálek a na treťom mies-
te skončil Richard Medlen. 
Dievčenskú kategóriu vyhrala Ema Romanová, Lívia Sedláčková bola 

druhá a Barbora Juríčková tretia. Veľkú pochvalu však zaslúžia všetci účastníci. 
 Na Majstrovstvá kraja žiakov ZŠ postupujú Ema R., Lívia S., Barbora J., Rudko A., a 
Richard M., ktoré sa bude konať v Senici 3.12. 2014. 

SME RADI, ŽE U NÁS MÁME TAKÝCH DOBRÝCH ŠACHISTOV!  

                                               VĎAKA PATRÍ PANI UČITEĽKE VIERKE :)  

LEA HYŽOVÁ   
 Moje meno je Lea Hyžová. Mám 10 rokov a som piatačka. Doma 
máme koňa Deamsa a korytnačku Kety. Mám jednu sestru Theušku a 
dvoch nevlastných bratov Marka a Lukáša. Moja obľúbená farba je 
bledomodrá.  
 Chodím na TAXIS - moderný tanec, balet, výtvarnú, teóriu hud-
by, nemecký jazyk, flautu, športový, matematický, francúzsky a žurna-
listický. Na žurnalistický krúžok som sa prihlásila, pretože ma baví pí-
sať a kresliť. Milujem šport a svoju rodinu. Najviac ma baví matemati-
ka a telesná výchova. Môj ocko ma učí veľa vecí na koni. On už povy-

hrával veľa súťaží a prvých cien. Chcem byť ako on. 



PRVÁCI A TRETIACI,  

 NA SLOVÍČKO, PROSÍM! 

Prváčikovia, páči sa Vám v našej školičke?   
Chceli by ste v nej aj  niečo zmeniť? 

 
Anetka 
Páči sa mi tu, lebo tu mám kamarátov, mám tu 
obľúbené hračky – koníky. Nemenila by som 
nič. 
Emka 
Áno, aj mne sa tu páčia hračky, lebo najviac 
ma baví hrať sa. Najviac sa mi tu páči, že mô-
žem chodiť do triedy k deviatakom. Ja by 
som tu v škole chcela mať naozajstného koňa. 
James 
Páči sa mi futbal. Už aj nič. A ešte autá. A 
chcel by som tu dobrý počítač. 
Viktor 
Že tu máme herňu, lebo v tej škole, kde som 
bol, žiadnu nemali. Telocvičňa, lopty, žinenky 
a dobré pani učiteľky. Nič by som 
tu nemenil, všetko je tu dobré, 
ako je. 
Barborka 
Najradšej mám všetko doma. Sem 
sa teším na pani učiteľku Zuzku. 
Ani by som nič nemenila. 
Rafael 
Naša trieda a.........ani neviem. 
Miško 
Áno. Telocvičňa, naša trieda. 

 
Kristínka 
Páči. Najviac sa teším na čítanie. Tatko mi 
priniesol z Bratislavy knihu Nemo a budeme 
si ju po večeri čítať. A tu sa teším najviac 
aj na hranie. 
Dorotka 
Tak mne sa tu páči všetko na učenie, čítanie 
a písanie. A kamarátky Zuzka a Lenka, Kika, 
Anetka a Emka. 
Thomas 
Mne sa páči celá trieda a žiaci. Páčila sa mi 
Šarkaniáda, džungľová rozprávka a tiger v 
herni. Ja by som chcel, aby v škole boli dis-
kotéky a aby sme tu každú noc spávali. 
Miška 
Trieda, školský klub, telocvičňa, hračky, 
dielničky, športový krúžok a telesná. 
Po ničom inom netúžim. 
Lenka 
Najviac ma bavia deviatačky, hry s kamarát-
kami. Z učenia ma najviac baví písanie a čí-
tanie a tiež dielničky ma bavia. Mám tu dob-

ré kamarátky Mišku, Dorotku, Kris-
tínku a deviatačky Terezky a Ven-
dulku. 
Zuzka 
Teším sa, že ešte pred vyučovaním 
môžem chodiť za svojimi kamarát-
kami deviatačkami. Aj tvorivé diel-
ničky mám rada. Chcela by som dlh-
šie prestávky. 
 

 
A vy chlapci druháci, chcete tiež niečo povedať ? 
 
Maťko B. 
Ja chcem len povedať, že tu máme dobré pani učiteľky a peknú výzdobu. A chcel by som tu 
mať bufet. 
Julko M. 
Mne sa tu páči preto, lebo tu mám dobrých kamarátov, je to tu pekné, máme tu rôzne hrač-
ky, na dvore preliezky a máme tu veľkú jedáleň. A v triede sa mi páči to veľké plátno na pre-
mietanie a vidíme tak všetko veľké. 
Ja by som tu chcel mať na raňajky jogurt, nie, nie, vlastne radšej pizzu. Chcel by som, aby 
sme mali väčšiu triedu a telocvičňu. 
 
Tretiaci, čo hovoríte na tohtoročnú dobrodružnú halloweenskú prechádzku a strávenú 
noc v škole ? 
  
Anetka 
Pre mňa bola najstrašidelnejšia tá čierna mátoha, tam pri Hájku, ktorá nič nehovorila, len 
mala ten strašidelný výraz a kostlivci. 
Potešil ma čaj u Lívinky štvrtáčky. 
Paulínka 
Na trase ma najviac bavilo navliekanie korálov, lovenie kuracích paprčí. 
Pred spaním bol dobrý ten strašidelný duch Alžbety cez celú obrazovku a rozprávanie hororu 



MALIARSKE TECHNIKY  VEĽKEJ MORAVY 

 Po oficiálnom otvorení si každá skupina zobrala jeden maliarsky stojan 
a pustili sme sa do práce. Pri maľovaní sme stáli a tvorba nášho obrazu trvala 
päť hodín. Stvárnili sme sv. Cyrila a Metoda. Používali sme techniku vaječnej 
tempery. Bol to pigmentový prášok, ktorý sme zmiešali s vaječným žĺtkom a 
živicou. Ako podklad sme použili drevenú dosku. 
Nakoniec sme na hotové dielo pridali zlatú farbu, 
ktorá zdôraznila efekt stredovekej maľby.  

 Za našu školu súťažili dve skupiny: šiestacka 
bola v zložení Miško V., Dáška V. a Veronika A., 
druhá - siedmacka - v zložení Paťka R., Dominika 
L. a Kajka S. Obe skupiny vytvorili zaujímavé die-
la, čím len dokázali, že sú veľmi šikovní. 

 Každý z nás dostal občerstvenie. Mne, ako zúčastnenému, sa to veľmi 
páčilo.                     

                                                                                              Michal Vajla              

Ovocno-zeleninový deň v našej škole 

 20. novembra bol ovocno-zeleninový deň.  

 Deti ho oslávili tým, že si v každej triede niečo pripravili. Či už zeleni-

nový alebo ovocný šalát, zeleninovú 

muchotrávku, ovocný nápoj alebo čaj 

a nátierky každého druhu. Aj keď 

každá trieda mala svoju špecialitu, deti mali možnosť ochutnať 

každý jeden výtvor. Chodili od jedného k druhému a ochutnávali, 

až sa všetko nezjedlo.  

 Deti sa naučili nové chutné a zdravé recepty. A možno ich 

naučia aj svoje mamy  :-). 

                                                       Júlia Vajlová 

pani vychovávateľkou Vierkou. 
Ľubko 
Pre mňa bolo najzábavnejšie, v tej tme v 
Hájku, prenášanie vody v ústach. 
 
Theuška 
Podľa mňa bolo dobré to, keď pred spaním 
nastalo ticho a vtom spadlo tienidlo z lampy! 
Filipko 
Aj podľa mňa, ten rachot do ticha bol super. 
 
Lucka 
Páčilo sa mi, ako sme u Lívinky na dvore vyťa-
hovali tie všelijaké nechutnosti, kuracie nôž-
ky a prehrabovali sme sa v mrkvičke, akýchsi 
kožiach, šunkách, či čo. 

                PRVÁCI A TRETIACI, NA SLOVÍČKO! 
                                                            (pokračovanie) 

 
Nelka 
Mňa zase nahnevali naši chlapci, keď sa ne-
chali  v Hájku zlákať od strašidiel. Išli za ni-
mi, keď sme ich volali naspäť, nepočúvali a 
tak sme museli mátohy vyplatiť trinástimi du-
kátmi. 
Páčili sa mi tie strašidlá pri Hájku, ako v ho-
rore, chi-chi. 
Dianka 
Štve ma, ako sme prišli o tých trinásť duká-
tov, ale to veľké množstvo strašidiel v Hájku 
bolo perfektné! 
 
       Ďakujem za odpovede                 
                                                 - ekos -                    



Branný pretek v rámci projektu cezhraničnej spolupráce 

 V sobotu 27.9.2014 sa v Zlatníckej doline usku-
točnil branný pretek, na ktorom sa zúčastnili žiaci na-
šej školy a žiaci z Ratíškovíc. Išlo o ďalšiu aktivitu me-
dzinárodného projektu, na ktorom sa obidve školy po-
dieľali. 

 Žiaci oboch škôl sa stretli v Zlatníckej doline. Boli 
rozdelení do 12 skupín, v každej skupine boli dve deti z 
našej školy a dve z Ratíškovíc. Po rozdelení nasledovala 
najdôležitejšia časť dňa - beh. 

 Samotná trať nebola len o behaní, ale aj o stano-
vištiach, na ktorých museli žiaci splniť zadané úlohy a 
ak sa im to nepodarilo, dostali trestné body. Po dobeh-
nutí do cieľa si žiaci odpočinuli a načerpali silu na 
Tarzániu, ktorá sa im naozaj veľmi páčila. Mohli si za-

skákať aj na trampolíne, zahrať futbal, zatancovať a 
robiť ešte mnoho iných fajn aktivít.  

 Po vyšantení sa prišiel aj čas na vyhodnotenie, 
ktoré dopadlo pre všetkých skutočne dobre. Všetci 

zúčastnení okrem svojej vý-
hry získali aj tričko s logom. 
Po skončení akcie deti za-
viezol autobus späť do školy, 
odkiaľ sa rozišli spokojní do-
mov.                                     

                 Júlia Vajlová 

 

„Noemova archa ve vagonu“ 

 Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica sa 

spolupodieľala na tvorbe expozície v historickom va-

góne, ktorý sa nachádza v obci Ratíškovice. Nachádza-

jú sa v ňom zaujímavé informačné materiály 

s prírodovednou tematikou z moravsko – slovenského 

pomedzia.  

„SKALICKÉ VŠELIČO“ 

 Čo bolo „Skalické všeličo“? No predsa družobné stretnutie škôl zo Skalice, Senice, 
Hodonína  a Ratíškovíc. 
  
 Stretnutia sa uskutočňujú už tri roky, vždy v každej škole počas školského roka. Naša škola 
privítala v stredu, 15.10.2014, skupiny z jednotlivých škôl, ktoré tvorili 4 dievčatá a 4 chlapci zo 4. 
ročníkov. Pripravený bol pre nich zaujímavý program s názvom „Skalické všeličo“, ktorý zahŕňal 
športovo-zábavné disciplíny  a po športovom vyžití návštevu kultúrno-historických pamiatok - Jezu-

itský kostol, Rotundu sv. Juraja a Mlyn bratov Pilá-
rikových. Po chutnom sladkom obede boli v našej 
škole odovzdané diplomy.  
 V kategórii chlapcov aj dievčat získali 1. mies-
ta štvrtáci z Ratíškovíc. Aj keď nemohli zvíťaziť 
všetci, výlet do nášho okresného mesta a program, 
ktorý sme hosťom pripravili, sa nakoniec páčil všet-
kým.   
 Poďakovanie patrí aj žiakom  7. a 8. ročníka, 
ktorí pomáhali pri organizácii športovo-zábavnej 
časti. 

FOND MIKROPROJEKTŮ 



MESTSKÝ ÚRAD V SKALICI 

 V pondelok, 27. októbra, sa žiaci 6. ročníka 
v rámci OBN zúčastnili exkurzie na Mestskom 
úrade v Skalici.  

 Keď sme prišli, pán prednosta Bobrík nás 
usadil v zasadacej miestnosti. Na začiatku sa 
pán prednosta chcel dozvedieť, čo nám v Skalici 
chýba. Potom sme sa pýtali my. Dozvedeli sa ve-
ľa nového o meste, o cintoríne a o stavebných 
povoleniach. Zhodnotili sme to pozitívne. Každý 
sa mohol občerstviť minerálkou. 

                                                   MIŠKO V. 

SPOZNALI SME UŽ NOVÉ MIESTA I MESTÁ ... 

VÝLET do Banskej Bystrice 

 My, šiestaci, sme boli na výlete v Banskej Bystrici a Zvolene za naším bývalým p. uč. Fa-
rárikom. Boli sme tam tri dni. V piatok 10.10 hod. sme vyrazili vlakom do Kútov, kde sme pre-
stúpili na ďalší vlak. Cesta trvala približne päť hodín. Do Banskej Bystrice sme prišli až ve-
čer. Boli sme sa pozrieť na nočné hlavné námestie a tmavý cintorín. V sobotu ráno sme išli na 
námestie, kde sme spolu s p. učiteľom išli na hodinovú vežu. Dozvedeli sme sa, že je naklone-
ná o 68cm. Keď sme vyšli na vežu, nezačala odbíjať ako ostatné, ale hrala zvonkohru. Z veže 
sme mali krásny výhľad na námestie, fontánu a morovú sochu. Potom sme vlakom išli do Zvole-
na. Hneď pri stanici bol prameň liečivej a železitej vody.  

 K Pustému hradu sme išli cez park, kde bola obrovská 3D napodobenina vlakotanku 
(pancierový vlak) z 2. svetovej vojny.  Ďalej sme videli Zvolenský zámok. Hrad bol (a stále je) 
veľmi pekný a cesta zdĺhavá. Potom sme išli už iba na Zvolenské nočné námestie, kde sme si 
dali super zmrzlinu. V nedeľu ráno sme sa zbalili a šli do múzea SNP v Banskej Bystrici. Bol 
tam menší park, v ktorom boli tanky a obrnené vozidlá z 2. svetovej vojny. Videli sme aj veľ-
ké lietadlo, o ktorom sme sa dozvedeli, že prevážalo ľudí v druhej svetovej vojne. Mohli sme 
sa ísť pozrieť aj dovnútra. 

Mali sme sa tam veľmi dobre. 

                                                           Ema R. a Veronika A. 



       V piatok, 11.10. 2014, sme sa my, žiaci 6. 

ročníka, zúčastnili na workshope, ktorý sa konal 

v budove Stredoeurópskej vysokej škole 

v Skalici. Táto udalosť sa konala pri príležitosti 

medzinárodného týždňa programovania. Keď 

sme sa presúvali zo školy do danej budovy, pr-

šalo, takže sme prišli zmoknutí. V miestnosti 

sme po príchode obsadili tri rady stoličiek. 

       Na začiatku bola vyhlásená žrebovacia sú-

ťaž o tablet značky Lenovo. Potom  prišlo ofi-

ciálne otvorenie, následne pokračoval program. 

Boli tam aj prednášky z Košíc vďaka 

„telemostu“. Pomocou tejto technológie sme 

komunikovali hlasom aj obrazom, ktorý bol pre-

mietaný na interaktívnej tabuli. Medzi jednotli-

vými témami sme mali prestávky. Cez jednu 

prestávku nám ukázali PC učebňu a mohli sme 

si ich počítače aj vyskúšať. Na konci celého programu 

sa žrebovalo. Tablet nevyhral nikto od nás, ale výher-

covi to prajeme. 

        Do školy sme sa vrátili na konci vyučovania. Ce-

lé to bolo veľmi dobré a poučné. 

                                                   Miško Vajla 

WORKSHOP V SEVŠ SKALICA 

Kreatívna výzdoba v škole 

 Žiaci našej školičky Štvorlístok sa podieľali na príprave jesennej a halloweenskej vý-
zdoby nielen v škole, ale aj v mestskej knižnici v Skalici. Tvorili nielen z prírodných mate-
riálov, ale aj z papiera. Z listov, orechových škrupiniek, tekvičiek a jabĺčok vytvorili krásne 
sfarbených ježkov. Z farebného papiera vyzdobili jesenné halúzky a strom. Deti nezabudli 
ani na Halloween. Maľovali strašidelné zámky, klobúk pani čarodejnice, nočnú mačku, ale aj 
ježibabu. Vytvorili si aj príšerky, ktoré nám skrášľujú dvere a nástenky. Detský kútik 
v knižnici zdobia strašidelné zámky našich piatakov, visia tu i duchovia a tekvičky našich 
malých prváčikov. Spolu s deťmi sa už tešíme na ďalšiu kreatívnu výzdobu našej školy. 

                                                                                          Mgr. Z. Javorčíková 

iBOBOR - informatická súťaž 

 Žiaci 5., 6. a 7. ročníka sa 18.11. 2014 zapo-
jili do informatickej súťaže iBobor.  

 Hlavným cieľom tejto súťaže bol podporiť 
u žiakov záujem o informačné a komunikačné 

technológie. Symbolom súťaže sa stal usilovný, 
inteligentný a čulý bobor. Naši žiaci sa nedali za-
hanbiť a s vervou sa dali do riešenia úloh. Vyskú-
šali si tak svoju inteligenciu pri riešení úloh vyža-
dujúcich logiku. Riešili 15 úloh, niektoré boli ľah-
šie a niektoré ťažšie. V konečnom hodnotení  zo 
21466 súťažiacich v kategórii Benjamíni získa-
lo 11 žiakov ocenenie úspešný riešiteľ. 

  Absolútne najlepším z našich žiakov bol Jurko 
B. zo 6. ročníka, ktorý získal plný počet bodov 
(80), nasledovali Emka R. (76 b) a Radko D. (74 
b), tiež šiestaci. Spolu s nimi sa úspešnými rieši-
teľmi stali: Adam L., Andreas S., Saška J.., Emil-
ka B., Matúš S., Karolína S., Michal D., Tadeáš F. 
Každý z úspešných riešiteľov získal pekný diplom. 
Ocenenie však patrí všetkým, ktorí sa do súťaže 
zapojili. 

  Ak chceš skúsiť aj Ty, pozri stránku ibobor.sk/



... v skratke ... 

VOĽBY DO KOLÉGIA ZELENEJ ŠKOLY ... 

„Kto má záujem byť členom kolégia v programe Zelená škola, vytvorí si vlastnú volebnú kam-

paň, ktorej súčasťou bude plagát. Ten vystaví niekde v škole, aby sa nám tak všetkým predsta-

vil  a získal naše hlasy. Už niektoré plagáty visia, čítali ste ich? 

Pýtate sa: „Čo je Zelená škola? Čo je kolégium? Kto má Zelenú školu „pod palcom“ v našej 

škole?“ A my odpovedáme: Program Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny 

vzdelávací program pre deti a mládež na svete.  Kolégium je skupina spoločne rozhodujúcich 

žiakov. A koordinátorkou Zelenej školy v našej škole je pani učiteľka Mgr. Silvia Koišová. 

HALOWEEN 

 Haloween je sviatok oslavovaný večer 31. 
októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené 
v kostýmoch, ktoré navštevujú susedov a pýtajú 
sladkosti. Oslavuje sa hlavne v západnom svete, 
najmä v USA, Portoriku, Írsku, Spojenom kráľov-
stve, Kanade v Austrálii a na Novom Zélande.  

 Halloween je pôvodne pohanský (keltský) 
sviatok Samhain - pohanský nový rok (koniec 
pohanského roka). Možno sa stretnúť aj s názvom 
predvečer sviatku všetkých mŕtvych. Tradičnými 
znakmi Halloweenu sú špeciálne vyrezané tekvi-
ce, vo vnútri ktorých je sviečka, čarodejnice, du-

chovia, netopiere, čier-
ne mačky, metly, oheň, 
príšery, kostlivci a pod. 
Farby červená, žltá, 
oranžová a čierna.  Toľ-
ko informácie z wikipe-
dia.sk.  

 A ako to vyzeralo v 
praxi v našej škole? 

 Naši „Štvorlístkáči“ 

najskôr pochodovali mestom v tajomných i veselých mas-
kách. Zvedavé oči špiónov ich priviedli do temného lesa 
v skalickom Hájku. Cestou museli vyriešiť veľa záhadných 
úloh. Nadprirodzené bytosti ich lákali na zlé chodníčky, ale 
naše deti, posilnené cesnakovými a cibuľovými chlebíkmi, 
väčšinou :-) odolali pokušeniam a úspešne dorazili do cieľa. 

 Večerná prechádzka mnohých unavila, a tak po roz-
právke, a tajuplnom rozprávaní príbehu pani vychovávateľky 
Vierky, za krátku chvíľu zaspali.   

...aaale, v školskom klube sme si aj zdobili medovníčky na 
Halloween. Cukrová poleva a vôňa perníkového korenia pri-
lákala do triedy malých aj veľkých. Šikovná mamka nášho 
druháka Samka nás ochotne priučila cukrárskemu umeniu. 
Naše medovníčky síce neboli také bezchybné ako jej :-), ale 
hlavné bolo, že sme 
sami boli 
s výtvormi spokoj-
ní a potom sme si 
ich aj schrumkali.   

 

Mňaaam, už aby 
boli Vianocee :).  

HRALI NÁM AJ DIVADLO ... 

Opäť k nám prišli herci 

divadla Clipperton a 

zahrali nám  rozprávku 

Princezná so zlatou 

hviezdou. Princezná La-

da odmietla sobáš so zlým 

kráľom Kazisvetom a aby 

pred ním uchránila svoje 

kráľovstvo, vydala sa do 

sveta v prestrojení myšieho kožúška (myšiaci Jerry a Mickey 

Mouse boli tiež pri tom). V kuchyni „Jamieho Olivu“ si našla 

prácu pomocnej kuchárky a náhodou sa zaľúbila do krásneho 

a spravodlivého princa Radovana. Prsteň v polievke však od-

halil jej pravú totožnosť. Keďže sa v prestrojení kráľovi Ka-

zisvetovi nepáčila, princ Radovan neváhal a požiadal ju naj-

skôr o priateľstvo na Facebooku, a neskôr aj o ruku. Takže, 

ako sa na rozprávky patrí, nakoniec všetko dopadlo dobre 

a bola svadba. Žiakom 1.stupňa sa to veľmi páčilo. 

... a v stredu 6. novembra 2014 k nám prišli 

študentky zo SOŠ J. Čabelku v Holíči a v rámci 

III. ročníka projektu Rodina bez cigariet nám 

zahrali rozprávku o zdravej výžive 

a správnom životnom štýle.  

 Cez postavičky slimákov si deti zopakova-

li význam ovocia a zeleniny pre naše zdravie. 

Priskákala aj lopta, pretože i pohyb na čerstvom 

vzduchu a šport patria k podpore zdravia. Slimák 

Jožko sa síce najprv nechal zlákať na zlé chod-

níčky, na ktoré ho zviedli cigarety a alkohol, ale 

s pomocou kamarátov rýchlo pochopil, že to nie 

je tá správna 

cesta 

a polepšil sa.  

 Vtipná 

a poučná 

rozprávka sa 

deťom páči-

la :-).  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sviatok
http://sk.wikipedia.org/wiki/31._okt%C3%B3bra
http://sk.wikipedia.org/wiki/31._okt%C3%B3bra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_%C5%A1t%C3%A1ty
http://sk.wikipedia.org/wiki/Portoriko
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%8Drsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1%C4%BEovstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1%C4%BEovstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://sk.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia_(%C5%A1t%C3%A1t)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land


Prvým tipom je návšteva Talianska od nášho redaktora Miška: 

Ahoj! 

 Asi v polovici októbra som bol spolu s mojou sestrou na 
púti v Taliansku. Jazdili sme po pútnických miestach. Dokopy 
ich bolo osem. Celá púť trvala sedem dní. Videli sme veľa krás-
nych chrámov. Dokonca sme boli aj na audiencii sv. otca Fran-
tiška vo Vatikáne a navštívili sme aj Vatikánsky rozhlas. Okrem 
Ríma sme putovali aj po Padove, Lorete, San Giovanny Rotondo, 
Lanciane, Subjacu, Cascii a Assisi. Spoznal som veľa nového 
a pekného.                                                                                                                                          

                                                                                                                          M. Vajla 

Milí priatelia,  

na tejto strane  Vám budeme prinášať tipy na výlety a dovolenky. Každý z Vás 
môže  napísať svoj tip, resp. zážitok z návštevy akejkoľvek destinácie na Zemi, 
a tým vzbudiť záujem u ostatných. Tešíme sa na Vaše tipy! 

Druhým tipom je návšteva výstavy  

 
TUTANCHAMÓN    
              A ATLANTIC CITY 
 
 Piatok 21.11.2014. Žiaci 2. stupňa sa vy-
brali na výlet do Bratislavy.  
 Zhromaždili sme sa vo františkánskej zá-
hrade, kde pre nás o ôsmej hodine ráno pri-
šiel autobus. Cesta trvala hodinu a štvrť. Po 
ceste sme sa zastavili na chvíľu v Brodskom 
a vyzdvihli sme ešte zopár spolužiakov, ktorí 
tu bývajú. Keď sme dorazili do Bratislavy, šli 

sme hneď na výsta-
vu Tutanchamóna. 
Pri vstupe sme do-
stali základné in-
štrukcie. Po vstupe 
do budovy sme si 
odložili bato-
hya vetrovky. Ďalej 
sme dostali audi-
osprievodcov aj so 
slúchadlami (ak sme 
nemali vlastné). Ce-
lá výstava sa niesla 

v duchu starovekého Egypta. V prvej časti 
sme sa dozvedeli niektoré základné informá-
cie a o chvíľu sme sa presunuli do „kinovej“ 
miestnosti, kde sme si pozreli film o objavení 

Tutanchamónovej hrobky. Po skončení filmu 
sme prešli do veľkej čiernej haly, kde sa 
postupne osvetľovali jednotlivé komory vy-
stavené presne tak, ako ich objavitelia na-
šli. Tu bol aj záber na prekrásny sarkofág 
tak, ako bol nájdený. Ku koncu výstavy sme 
šli do komôr, ktoré poukazovali na predme-
ty, ktoré mali nejakú symboliku. Po skonče-
ní výstavy sme šli do obchodného centra, 
kde sme sa rozdelili do skupín, ktorú tvorili 
najmenej dvaja kamaráti. Na naše nákupy 
sme mali 75 minút. Po vypršaní nášho časo-
vého limitu sme sa stretli pred jedným 
z vchodov a nastúpili späť do autobusu. 
Tentoraz sme sa vydali do zábavno-
náučného centra Atlantis. Tu sme si pre-
zreli rôzne hračky súvisiace s fyzikou. Nie-
ktorí naši žiaci si mohli vyskúšať, ako na 
naše vlasy pôso-
bí odoberanie 
elektrónov. 
 Okolo 16.00 
hodiny popoludní 
sme sa plní no-
vých spomienok 
vydali na spia-
točnú cestu do-
mov.                                                                            
                                          
Radko Blaha 



Pani riaditeľka: PaedDr. Jana Štefancová 

Pani zástupkyňa: Mgr. Viera Levočová 

Triedne pani učiteľky: 

1. roč. Mgr. Zuzana Jašová 

2. roč. Mgr. Anna Hyžová  

3. roč.  PaedDr. Jana Štefancová 

4. roč.  Mgr. Adéla Samsonová 

5. roč.  Mgr. Silvia Koišová 

6. roč.  Ing. Milica Antálková 

7. roč.  Mgr.  Ivona Valentovičová 

8. roč. a 9. roč.  Mgr. Viera Levočová 

 

Ďalšie pani učiteľky: 

Mgr. Mária Geržová,   Mgr.  Zuzana Contreras Rothová 

Mgr. Valéria Horinková,   Mgr. Zuzana Javorčíková 

Mgr. Eva Košíková,           Mgr . Jana Dobrovičová 

Mgr. Lucia Macháčková,   Mgr. Ján Pavlík 

MUDr. Viera Šimková,     Mgr. Peter Švehla 

 

V školskom klube: 

Bc. Eva Kosová                  Mgr. Veronika Masaryková 

Bc. Viera Haraštová             

Pár dôležitých informácií nakoniec ... 

Francúzsky jazyk  

Hra na zobcovú flautu 

Matematicko - fyzikálny krúžok 

Matematický krúžok 

Nemecký jazyk 

Príprava na Testovanie 9 MAT 

Príprava na Testovanie 9 SJL 

Recitačný krúžok 

Ruský jazyk 

Šachový krúžok 

Štyri ročné obdobia 

Tvorivé dielničky 

Učíme sa spolu 

Výtvarný krúžok 

Žurnalistický krúžok 

ŽIACKY PARLAMENT v školskom roku 2014/2015 pracuje v tomto zložení: 

Koordinátorka: Ing.  Milica Antálková 

Členovia: Martin Horniak,  Tatiana Turisová 

Rudolf Antálek, Barbora Juríčková 

Matúš Snopek, Ján Špaček 

Adam Lašák, Ema Romanová 

Karolína Feriková, Lea Hyžová 

Ema Fuksová, Matúš Šurin 

Koordinátorka: Mgr. Ivona Valentovičová 

Členovia:  

Lea Hyžová, Paťka Kremlová, Karolínka Feriková, Miško Vajla, Ema Romanová,  

Veronika Antálková, Michal Dobšíček, Radko Blaha, Júlia Vajlová, Linda Černinová.  


