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 Ahojte všetci naši Štvorlístkáči! 

Prichádzame opäť s ďalším číslom školského 

časopisu. Obzeráme sa za aktivitami v našej 

škole, pripomíname, čo nás čaká v najbližšej 

dobe. O dva týždne už budeme 

„prázdninovať“  a tešiť sa na veľkonočné ob-

lievanie a šibanie. Prečítajte si, aké zvyky 

počas Veľkej noci sú na Slovensku a v iných 

krajinách. Zaspomínali sme na zimnú školu v prírode, výlet siedmakov a 

spol. v Bratislave, exkurziu ôsmakov a deviatakov v Hodoníne. Začali sa 

Športové hry v našej škole, prvé výsledky sú už známe. Šachová školička, 

šachové turnaje a všetko okolo šachu, aj to tu nájdete. Netradične na tra-

dičnej telesnej, kto by to nechcel. Viete, ako vyzerá škola v očiach deviata-

ka? Že nie? Tak si prečítajte, bude to isto zaujímavé. 

                                        Prajeme pekné čítanie a veselú Veľkú noc! :) 

                                                                                         Vaši redaktori 
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Prednáška  o Antarktíde 

Deň, ktorý sa opakuje každé štyri roky, sme sa roz-

hodli prežiť trošku inak. Okrem toho, že si doobeda 

žiaci s učiteľmi vymenili svoje roly, sa o 15.00 hod. v 

našej škole uskutočnila zaujímavá prednáška. Pred-

náška bola o Antarktíde, plavbe plachetnicou 

na ,,Biely kontinent". Zišli sme sa vo veľkom počte 

a divákmi neboli len samotní žiaci a učitelia našej ško-

ly, ale i rodičia našich detí. Pán Marián Tongela nám 

porozprával pútavý príbeh z jeho jedinečnej plavby na 

spomínanú Antarktídu, jeho zážitky, ale i rôzne nebez-

pečenstvá a dobrodružstvá, ktoré zažil. Mali sme tiež 

možnosť pozrieť si nádherné fotografie a videá z cesty 

plné tučniakov, ľadovcov, morí a oceánov. Po pred-

29.2.2016 — Deň trocha inak... náške nám poriadne vyhladlo, no našťastie bolo pripravené 

malé občerstvenie, pri ktorom sme pánovi Mariánovi poďa-

kovali a taktiež sme mu odovzdali malú pozornosť 

v podobe obrázka a kvetov. On nám zasa za našu účasť 

daroval lístky na plavbu loďou po Baťovom kanáli.         

Linda Černinová 



   VEĽKÁ NOC PRICHÁDZA ... 

Symboly a tradície 

Baranček, bahniatka, 
kraslice, zajačik a kríž 
sú hlavnými znakmi 
Veľkej noci. Každá 
tradícia má osobitný 
význam a dôvod.                    Kraslice sú populárne v celom svete, 

pretože sú najstarším pohanským 
znakom, prostredníctvom ktorého 
sa vítala jar. Farbenie vajíčok je 
najviac späté so slovanskými 
krajinami. V náboženskom zmysle 
symbolizuje znovuzrodenie a 
prepojenie Starého a Nového 
zákona. V minulosti sa kraslice 
farbili načerveno, čo symbolizovalo 
Ježišovu krv.                                       

 
Pôvodným symbolom sviatku 
je však palmová ratolesť, 
ktorou ľudia vítali Ježiša po 
zmŕtvychvstaní. Tento strom u 
nás, bohužiaľ,  nerastie, a preto 
sa naším symbolom stali 
bahniatka, ktoré v tomto 
období začínajú rásť, a po ich 
posvätení majú ochranný 
charakter.  

Kríž sa stal symbolom 
kvôli ukrižovaniu Krista a 
používa sa iba v kresťan-
ských rodinách. 

Tradičné pochúťky 

Jedlá pripravované na Veľkú noc sa odlišujú v závis-
losti od jednotlivých krajov Slovenska. Spoločnými jedlami 
pre všetky kraje sú natvrdo uvarené vajíčka, zemiakový ša-
lát a údené mäso. V mnohých rodinách je to i vianočka, na 
východe sa robieva hrudka, známy je aj koláč pascha. 
Nechýbajú rôzne syrové pochúťky a slané rolády. V 
niektorých kútoch našej krajiny sa pripravuje studená po-
lievka z kyslého mlieka a chrenu. Na obed sa zvykne 
pripravovať mäso zo zajaca. Častým pohostením sú 
obložené misy, no chýbať by nemal ani sladký baranček a 
koláče. Toto obdobie sa končí konzumovaním zelenej 

zeleniny a bezmäsitých jedál. 

 Dni veľkonočných sviatkov sú 
úzko späté s náboženskými 
tradíciami. Veriaci trávia mnoho 
času v modlitbách, aby sa tak 
poďakovali svojmu Spasiteľovi.  
 Na Veľký piatok sa má od-
dychovať a venovať duchovnému 
rozvoju. Na Veľkonočnú nedeľu sa 
do košíka vezme kúsok z každého 
pokrmu, čo sa dá neskôr posvätiť. To 
isté sa spraví aj s vetvičkou 
bahniatok, ktoré by sme mali počas 
roka použiť v čase choroby.  
 Pondelok je sviatok všetkých 
mužov, ktorí musia vyšibať a obliať 
svoje  ženy.  Je to  symbol 
prichádzajúcej jari a zdravia, ktoré 
im má vydržať počas celého roka. 
Odmenou pre šibačov sú sladké 
dobroty či maľované kraslice. Večer 
sa zvyknú všetci stretnúť na veľkej 
veselici, ktorá ukončí pôstne 
obdobie. 

ZVYKY 

Takto je to na Slovensku... 

A kedy je Veľká noc a s ňou spoje-
né veľkonočné prázdniny? 

Veľký piatok—25.3.2016 

Veľkonočná nedeľa—27.3.2016 

Veľkonočný pondelok—28.3.2016 

A veľkonočné prázdniny začínajú vo 

štvrtok 24.3. a trvajú až do 

29.3.2016.  

Do školy ideme 30.3., kedy bude Veľ-

ká skalická pátračka. 



A ako slávia Veľkú noc  

                        vo svete? 

Rusko 
Veľká noc sa tu oslavuje o týždeň ne-
skôr ako vo zvyšku Európy, pretože sa 
riadia podľa juliánskeho kalendára. 
Medzi ruské tradície patrí farbenie a 
zdobenie vajíčok. Vajcia sa uvaria vo 
vode s cibuľovými šupkami a potom ich 
už požehnané konzumujú na veľko-
nočný obed. Tie, ktoré sa neskonzu-
mujú, darujú priateľom, kedy si prajú 
veľa zdravia a trikrát sa pobozkajú na 
tvár. Zaujímavosťou je, že sa všetky jed-
lá konzumujú studené. 

Taliansko 
Počas tohto týždňa sa veriaci modlia a 
pripomínajú si bolestivé chvíle utrpenia 
Ježiša Krista. Sviatky začínajú 
raňajkami a deti dostávajú čokoládové 
vajcia zabalené vo farebnom papieri, 
ktoré skrývajú prekvapenie. Za 
najväčšiu veľkonočnú lahôdku sa 
považuje pečená jahňacina, ktorá 
symbolizuje obetovanie Ježiša na kríži. 
Obľúbené sú aj praclíky a ich tvar 
predstavuje založenie rúk pri 
modlitbách. Veľkej noci predchádza 

karneval, ktorý končí Popolcovou stredou a jeho 
súčasťou sú sprievody masiek, maškarády i tance. 
Veľkonočný pondelok je pre väčšinu talianskych 
rodín výzvou k prechádzkam a piknikom.  

Francúzsko 
Aj tu majú deti najviac radi veľkonočné vajíčka v 
podobe kuriatok, zajačikov, kačičiek či zvonov. 
Legenda vraví, že zvony, ktoré sa vo Veľkonočný 
piatok vracajú do Ríma, potom naberú vajíčka, aby 
ich na Veľkonočnú nedeľu pri spiatočnej ceste 
porozhadzovali po záhradách. Deti teda musia v 
záhradách tieto čokoládové 
vajíčka hľadať. Veľkonočný ponde-
lok je dňom pracovného pokoja, 
pretože Francúzi rovnako ako Rusi 
šibačku ani oblievačku nepoznajú.  

Slovinsko 
Vajíčko ako symbol lásky a zaľúbenia dávajú diev-
čatá chlapcom. Vajíčko sa vyfúkne na škrupinku, 

nanesie sa naň vosk zo sviečky a 
ponorí sa do červenej farby, ktorá 
vyjadruje Kristovu krv. Na 
vybranom vajíčku zostane farba 
na mieste, ktoré nebolo chránené 
voskom. Medzi typické veľkonočné 
jedlá patrí šunka, chren, chlieb a 
potica (orechový závin).  

Švédsko 
Veľká noc je tu sviatkom vítania 
jari, kedy sa prebúdza príroda. Na 
Zelený Štvrtok podstŕkajú deti pod 
dvere veľkonočný list. Tradičnými 
pochúťkami sú omelety, jahňacie 
mäso, losos a vaječný koňak. 
Veľkonočná nedeľa a pondelok sú 
obdobím veselia a hier. Obľúbenou hrou je kotúľanie 
natvrdo uvarených vajec, ktoré sa položia do radu na 
zem a hráči sa snažia svojimi vajcami zasiahnuť 
niektoré vajce v rade. Dominujúcou farbou je žltá, 
ktorú možno vidieť  na vyzdobených domoch, 
záclonách alebo vo váze. Súčasťou výzdoby sú 
brezové metly ozdobené farebnými pierkami. 

Nemecko 
Deti radi hrajú hru nazývanú čoko-
ládový bozk, ktorú vyhráva ten, 
ktorý prehltne najviac čokoládo-
vých cukríkov bez toho, aby mu tí 
ostatní stihli rozmazať čokoládu 

po tvári. Ďalšou tradíciou je veľkonočný oheň, 
kedy sa na dohodnutom mieste uložia staré 
vianočné stromčeky a na začiatku Veľkej noci sa 
podpália. U dospelých je obľúbenou hrou 
pašiová, ktorá sa koná v Oberammergau. Ide o 
hru o ukrižovaní Ježiša Krista, na ktorej sa 
zúčastňuje viac ako 1200 dedinčanov.  
 

Grécko 
Počas Veľkonočnej nedele sa konajú vidiecke hostiny. 
Grilované jahňacie mäso, vajíčka, chlieb, šaláty a koláče 
sú prestreté na dlhých stoloch. Celý deň so sebou ľudia 
nosia kraslice a ak stretnú známych, tak si s kraslicami 
ťuknú a povedia: „Kristus vstal z mŕtvych.“ Na Bielu sobo-
tu sa zdobia kostoly a v nedeľu na rad prichádzajú 
radovánky. 

Zdroj: internet.     

Spracovala Linda Černinová 



TOP výlet  - LYŽIARSKY KURZ 

& ZIMNÁ ŠKOLA V PRÍRODE 

               

   Aj tento rok 

som sa spolu s mojimi 

spolužiakmi zúčastnila lyžiarske-

ho zájazdu, ktorého centrom bola už raz 

navštívená Veľká Rača - Oščadnica. Nebolo tomu 

inak ani tento rok, vyrazilo sa už v nedeľu, no 

tentokrát až dvoma autobusmi. Cesta bola dlhá, 

trvala asi 3 hodiny s malou prestávkou na 

trenčianskej pumpe. Po príchode na hotel sme sa 

vybalili a vydali na krátku prechádzku dedinou. Na 

večeru sme mali vývar a kuracie mäso na prírodno 

s ryžou. Po večeri sme mali voľný program.  

 Pondelkové ráno začalo skorým vstávaním, 

ktoré zlepšili samotné raňajky v podobe švédskych 

stolov. Neskôr sme sa presunuli na svah, kde sme si 

konečne zalyžovali. Na obed sme mali špagety a po 

obede sme sa išli sánkovať. Na večeru bol kurací 

rezeň so zemiakovou kašou a potom sme pozerali 

film a hrali rôzne spoločenské hry.  

 Aj v utorok na nás čakali švédske stoly, 

rovnako ako aj lyžovanie a snowboardovanie. Na 

obed sme si pochutili kuracím stehnom a ryžou. Po 

obede sme sa išli prejsť a zastavili sme sa v malej 

kaviarni, kde som ochutnala horúcu čokoládu. Na 

večeru sme mali opäť niečo z kuracieho mäsa, 

konkrétne paprikáš. Večer sme sa rozprávali a hrali 

hru Aktivity. 

 Ďalšie ráno začalo opäť švédskymi stolmi, 

lyžovaním a napokon aj sladkým obedom - 

parenými buchtami. Poobede sme si boli kúpiť 

suveníry a nejaké jedlo do potravín. Na večeru sme 

mali španielskeho vtáčika a ryžu. Podľa mňa bol 

tento deň zlomovým dňom, pretože v tento deň sme 

v našom prípade hlavne spali a volali s rodinou.  

  

 

Vo štvrtok sme sa hneď po raňajkách presunuli na 

svah, ktorý bol tentokrát celkom zle upravený. Po-

vrch bol zľadovatelý, no tí zdatní ho hravo zvládli. 

Na obed sme mali sviečkovú, po ktorej nasledovala 

dlho očakávaná guľovačka. Vyčerpaní a unavení 

sme sa tešili na večeru v podobe cestovín a mäsa so 

syrovou omáčkou. Po večeri sme si zahrali stolný 

futbal a začali si baliť veci.  

 V posledný deň výletu sa po raňajkách rozlúčil 

druhý stupeň s tým prvým, ktorý hneď po raňajkách 

vyrazil do Skalice. My starší sme si išli ešte 

naposledy zalyžovať a zasnowboardovať. Po návrate 

na hotel sme si pochutili na rybom filé, po ktorom 

sme už iba oddychovali. Okolo pol štvrtej pre nás 

prišiel autobus a cca o siedmej sme šťastne 

pricestovali do Skalice. Až vtedy som si uvedomila, 

že to bol môj posledný lyžiarsky s našou školou. 

                                                   Linda Černinová 

VÝLET DO BRATISLAVY 

 V utorok 2. februára sa naši siedmaci 

a deviatačka vybrali s pani učiteľkami Antálkovou 

a Horinkovou na výlet do Bratislavy, hlavného mesta 

Slovenskej republiky. Išlo sa vlakom o ôsmej ráno. 

V Bratislave sme ale cestovali aj MHD.  

 Prvá zastávka bola v Mestskej galérii Bratislava. 

Prehliadka, na ktorej sme boli, sa volala Prečo sochy 

nemajú ruky. Bola veľmi poučná a v interaktívnej časti 

sme sa super zabavili a vyhladli. Preto naše kroky sme-

rovali do nákupného centra Eurovea na obed. Mali sme 

hodinu rozchod, a tak niektorí stihli aj viac, ako sa len 

najesť.  

 Posilnení sme prešli okolo Dunaja až do Prírodo-

vedného múzea. Tu sme videli stále expozície ako na-

príklad Biodiverzita Slovenska a Príbeh života, ale na-

vštívili sme aj výstavu s názvom Koráliky nielen 

z klokoča. Po hodinke sme utekali na MHD.  

 Všetci sa tešili do Space World na Lazer Game. 

Hrali všetci, aj pani učiteľky. Trvalo to 15 minút. 

Najlepší hráč bola pani učiteľka Antálková. Tento boj 

všetkých unavil a pobrali sme sa na hlavnú vlakovú 

stanicu, odkiaľ nám išiel vlak späť domov.  

 Do Skalice sme sa vrátili o 20:05, všetci spo-

kojní a unavení. Ďakujeme pani učiteľkám, že pre nás 

pripravili výlet a aj ho s nami vydržali :). 

                                             Juliana Vajlová 

Videli sme, zažili sme... 



      Ôsmaci a deviataci sa vo štvrtok 28.1. 2016 vyda-

li na výlet do Hodonína. V pláne bola návšteva 

ropného múzea a Múzea T. G. Masaryka. Počasie 

nám síce neprialo, no užitie si tohto dňa nám to 

neprekazilo. Ropu aj zemný plyn mali obidva ročníky 

ako učivo v škole, čiže minimálne ja som tam išla s 

nejakými základmi. Ráno sme sa všetci stretli na 

autobusovej zastávke, odkiaľ sme sa dostali priamo 

do Hodonína. Od autobusovej stanice v Hodoníne to 

bol len kúsok do samotného múzea, kde už na nás 

netrpezlivo čakal pán sprievodca. Budova bola 

staršieho charakteru, no zvonka na mňa pôsobila 

zaujímavejším dojmom ako zvnútra. Prehliadka bola 

rozmiestnená do niekoľkých miestností, čo bolo z 

jednej strany výhodou, pretože sme toho mohli 

vidieť naozaj veľa. Skutočnosťou však je, že sme 

v jednej miestnosti strávili asi hodinu a ešte k 

tomu tam bola zima. Najväčším mínusom však 

bola kopa informácií v únavne dlhej prednáške, 

ktorá podľa mňa neobsahovala iba pravdivé 

údaje. Nebudem len negatívna a pozdvihnem 

poslednú, hádam najzaujímavejšiu miestnosť, 

ktorou bola miestnosť s minerálmi a horninami. 

Na záver prehliadky sme si mohli kúpiť malý 

pohárik s ropou alebo aj iné suveníry. 

Nasledovalo múzeum o T. G. Masarykovi, po 

ktorom sme sa autobusom dostali späť do 

Skalice. S mojimi spolužiakmi sme si pripravili 

nástenku, ktorej súčasťou sú naše postrehy z 

výletu, pracovné listy, ale i ďalšie zaujímavosti o 

rope a o prvom prezidentovi ČSR.                                     

                                            Linda Černinová 

ROPNÉ MÚZEUM     A  

      MÚZEUM T. G. MASARYKA  

Videli sme, zažili sme... 

        Anton  

         Srholec 
„S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v sebe 

hromadiť a chrániť svetlo. To je zmysel celej tvojej činnosti. Tento 
svet iné ani nečaká. Ak nie si svetlom, nedávaš nič.“ 

Bol to veľký muž s veľkými skutkami 
a veľkými slovami. Spravil veľa dobrého 
a nevzdával sa, aj keď celé jeho okolie bolo 
proti nemu. Saleziánsky kňaz, narodený 
v Skalici, vykonal počas svojho života kopu 
dobra. Aj preto sa na jeho pohrebe, ktorý sa 
konal vo štvrtok 7. januára 2016, zišlo toľko 
ľudí. Bohatí, chudobní, mladí aj starí. A všetci 
títo ľudia sa prišli rozlúčiť so svojím priateľom, 

kňazom a dokonca aj spoluväzňom. Nosil v sebe veľa 
múdrych slov pre každého. Nerobil v ľuďoch rozdiely.  

„Čím som starší, tým viac si uvedomujem súvislosti, 
prepojenia a príbuzenstvo všetkých ľudí bez rozdielu na 
orientáciu, rasu či náboženstvo,“ povedal.  

Myslím, že nielen pre veriacich je Anton Srholec krásny  
príklad toho, ako by sme sa mali zachovať aj v tej najhor-

šej situácií.  Slová jednej z jeho obľúbe-
ných piesní znejú: „Muž múdry postavil 
dom na skale a prišiel veľký dážď. Dážď 
padal a voda stúpala a dom na skale 
stál.“ A presne toto opisuje jeho život. 
Nevzdával sa. Nesťažoval sa na svoj život. 
Odovzdával nám svoju múdrosť. A ten, 
kto pozorne počúval, má vyhrané.                      

                             Juliana Vajlová  

... a v Múzeu T. G. Masaryka sme videli aj jeho pekné myš-
lienky, ktoré sú aktuálne i v dnešnej dobe: 

„VZDĚLÁNÍ NENÍ POUHÝM HROMADĚNÍM VĚDOMOSTÍ, 

JAKO TĚSTEM NENÍ MOUKA, VODA, KVASNICE, SŮL 

DOHROMADY NAHÁZENÉ.“ 

( v preklade: Vzdelanie nie je len hromadením vedomostí ako 
cestom nie je múka, voda, droždie, soľ dokopy nahádzané.)              

Kto bol Tomáš Gariqque Masaryk? 

T. G. Masaryk bol tvorcom novodobej teórie 
"čechoslovakizmu" a jednotného československého náro-
da, považoval teda Čechov a Slovákov za jeden národ. Bol 
prvým československým prezidentom (28.10.1918 vznikla 

Československá republika). 

„Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli ne-
návist k jiným.“ 

Skalic
kí ve

likán
i... 



VÝSLEDKY 1. časti 

ŠPORTOVÝCH 

HIER 2016 

FUTBAL 

ZÁPASY: 

18.2 

Košík – Snopek 0 : 0 

Lašák – Budinský 1 : 1 

Lašák – Snopek 1 :1 

Košík – Budinský 0 : 0 

3.3. 

Medlen – Budinský 1 : 0 

Lašák – Košík  1 : 0 

Snopek – Medlen 0 : 1 

Snopek – Budinský 3 : 2 

Košík – Medlen 0 : 0 

Lašák – Medlen 1 : 1 

 A začali nám športové hry. Športové hry v sebe zahŕňajú tri 

športy: futbal, vybíjanú a florbal. Tento rok je „pilotným“ ročníkom, 

t. z. skúšobným — skúšame, či sa také niečo môže stať jednou z tra-

dičných akcií v  našej škole.                                              

 Do športových hier sa zapojilo 33 žiakov. Títo boli vyžrebovaní 

žiakmi siedmeho ročníka do tímov, ktoré budú postupne odohrávať 

vzájomné zápasy. 

 V súčasnej dobe je už odohratý prvý šport, a to futbal. Vý-

sledky vidíte tuto v tabuľke a celý harmonogram je zverejnený na 

nástenke vo vestibule našej školy. Za každú výhru dostane tím 3 bo-

dy, za remízu 2 body, za prehru 1 bod. 

  FUTBAL VYBÍJANÁ FLORBAL   

  SKÓRE BODY           

LAŠÁK 1:1, 1:1, 

1:0 

1:1 

2 + 2 + 3 

+ 2 

  

        4:3 

9 b 

MEDLEN 1:0, 1:0, 

0:0 

1:1 

3 + 3 + 2 

+ 2 

        3:1 

10 

b 

KOŠÍK 0:0, 0:0, 

0:1 

0:0 

2 + 2 + 1 

+ 2 

        0:1 

7 b 

BUDINSKÝ 1:1, 0:0, 

0:1 

2:3 

2 + 2 + 1 

+ 1 

        3:4 

6 b 

SNOPEK 0:0, 1:1, 

0:1, 3:2 

2 + 2 + 1 

+ 3 

        4:4 

8 b 

Priebežná tabuľka po 1. kole 

Konečne v piatok 14.2. 
začal toľko očakávaný karneval. Stretnutie všakovakých ma-
siek od zvieratiek cez rozprávkové  bytosti, literárnych hrdinov 
až po ministrov a prezidenta. Všetky deti, ktoré sa  tajomne 
skrývali pod týmito maskami, si nielenže mohli super zatanco-
vať /dokonca aj s balónikmi/, ale si aj zasúťažiť, pojašiť 
sa  a priebežne sa, samozrejme, aj občerstviť! 

Deti, páčil sa Vám karneval a čo najviac?  

Druháci chlapci: Balóniky, to veľké množstvo balónikov, čo sa na nás vyrútilo! 

Dievčatá: Srdiečkový tanec s praktikantkou Natálkou. 

Štvrtáčky Dianka, Karinka a Nelka: Dobre sme sa zabavili aj si zatancova-

li.  A tombola bola tiež veľmi milá, potešila nás. Tešíme sa už na ďalší karneval! 

                                                                                                                                                                                         E. Kosová 

Aj sme sa už bavili — bol u nás karneval ... 



ŠACHOM ŽIJE NAŠA ŠKOLA... 

Dňa 13. 2. sme s Markom K., Ondrejom P., Janko 
Š., Adelkou H. a Elou R. navštívili turnaj GPX v Ma-
lackách, ktorého sa zúčastnilo 66 hráčov. V tomto 
veľkom počte  Janko uhral 15. miesto, keď v po-
slednom kole sa mu nepodarilo dotiahnuť svoju 
partiu k víťazstvu a zosunulo ho to z 5. priečky. Aj 
tak je to ale pekný výsledok. 22. v poradí skončil 
Ondrej, čo je  veľmi pekné umiestnenie. Ela uhrala 
vynikajúci výsledok, skončila 36. a v kategórii diev-
čatá do 11 rokov získala 4. miesto. Na svojom pr-
vom GPX turnaji bola Adelka a bez problémov 
uhrala 4 body, čo jej vynieslo 42. miesto. Mark 
uhral 3,5 bodu z možných 9 bodov. Ďalší turnaj 
nás čaká  práve u nás, na našej škole, a to 12. mar-
ca. Už teraz sa tešíme. 

Valentínsky turnaj v Malackách 

Že sa v našej škole učí a hrá šach, to vieme... Že sa naši žiaci zúčas-
tňujú rôznych šachových turnajov a sú úspešní, 

to vieme tiež... A viete aj to, že sa tu u nás 12.3.2016 
(sobota) odohrá detský šachový turnaj zaradený do GPX—náborových šachových 

turnajov? Ak ste doteraz nevedeli, tak už viete, a môžeme byť právom hrdí, že sa také niečo bude diať 
tu u nás. Zúčastnia sa ho deti do 14 rokov zblízka i zďaleka, medzi nimi aj naši mladí šachisti.  O tom, ako 
sa im bude dariť, prinesieme správy v ďalšom čísle. 

Prázdninová ŠACHOVÁ ŠKOLIČKA 

ŠACHOVÁ ŠKOLIČKA 

Naši malí šachisti cez jarné prázdniny vôbec 

nezaháľali. Každý deň sme sa stretali u nás, v 

škole. Trénovali sme a zdokonaľovali naše ša-

chové zručnosti. Riešili sme rôzne diagramy, 

hrali s počítačom, ale aj medzi sebou. Využí-

vali sme nielen slovenské výukové CD, ale aj 

anglické a nemecké. Deti pracovali naozaj ak-

tívne, o čom sa môžete presvedčiť aj na foto-

grafiách na stránke školy. Za celý týždeň sa v 

Šachovej školičke s nami učilo 16 detí. Šachu 

sme sa mali venovať tri hodiny doobeda, ale aj 

v poobedňajších hodinách sme s niektorými 

deťmi pracovali aktívne. Dokonca sa vtedy 

pridali aj tie, ktoré do šachového tábora ne-

boli prihlásené. Myslím, že máme za sebou 

veľmi pekný a príjemný šachový týždeň. 

NETRADIČNÁ  

           TELESNÁ VÝCHOVA 

Že ako netradične sa dá cvičiť? Otázka pre nie-

ktorých ťažká, avšak pre pani učiteľku Vierku 

Haraštovú veľmi jednoduchá. Vymyslela pre tre-

tiakov a štvrtákov zaujímavé cvičenie. Najprv pou-

žívala obyčajné obrázkové hracie kocky pri behu 

cez prekážkovú dráhu. Behalo sa i stavalo. Dá sa 

to vôbec? Dalo... a kopa smiechu bolo pri tom. 

Samozrejme, i sústredenia, aby veža nespadla. 

Čo bolo však ešte zaujímavejšie, to bolo stavanie 

pyramíd. Nie, nie, neboli to také pyramídy ako v 

Egypte, ale také malé ľudské pyramídy :-). Deti 

sa jednoducho postavili všelijako cez seba, pod 

seba, nad seba, poprepletali sa, až z toho čosi 

vyšlo... A čo to bolo, pozrite sa sem  
V.Haraštová 



„Olympionici“ na našej škole 
Aj v tomto školskom roku sa konali olympiády zo všetkých 

možných premetov. Naša škola sa zúčastnila na Olympiáde zo 

slovenského jazyka a literatúr, Dejepisnej olympiády, ale aj 

Olympiády z anglického jazyka.  

Výsledky našich žiakov:  

Dejepisnej olympiády sa zúčastnilo viac žiakov našej školy ako z 

ktorejkoľvek inej. Zo siedmeho ročníka sa na olympiádu pripra-

vovala Veronika Antálková, ktorá sa umiestnila na prvom mies-

te s počtom bodov 62. Nemôžeme ale zabudnúť ani na Rados-

lava Dujsíka, ktorý so svojimi 45 bodmi skončil na 4. mieste. 

Z ôsmeho ročníka sa na dejepisnú olympiádu dostal Ján Špaček 

a Matúš Snopek, ktorý skončil na šiestom mieste. Ján mal 

počet bodov 77, a tak skončil prvý. Radovan Blaha 

z deviateho ročníka zabojoval a so 44 bodmi obsadil deviate 

miesto. Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zú-

častnila Juliana Vajlová a umiestnila sa na druhom mieste 

s počtom bodov 45.  

Myslím, že aj tento rok sme doteraz boli úspešní. 

Gratulujeme všetkým zúčastneným aj umiestneným a veľa 

šťastia v budúcnosti. Týmto by sme chceli podporiť aj mlad-

ších žiakov. Aj vy sa môžete pripraviť na olympiádu 

a nebojácne ísť reprezentovať našu školu.  

                                                         Juliana Vajlová 

Škola  

       očami deviataka 

 
Škola. Je to miesto, kde chodíme deň čo 

deň. Je to miesto známych aj podivných tvárí. 

Je to miesto hlučného kriku aj desivého ticha. 

Je to miesto plné kamarátov aj nepriateľov. Je 

to miesto, ktoré navštevujeme, či sa nám to pá-

či, alebo nie.  

Každý vidí školu inak. Aj ja. Dokonca zo dňa 

na deň ju dokážem vnímať v inom svetle. Raz sa 

mi zdá veselá a plná smiechu, inokedy je celá šedá 

a pripomína skôr väzenie. Pri slove škola teda napadne 

každého niečo iné. Pre niekoho možno výzva. Alebo povin-

nosť. Možno ju opíše slovom symfónia alebo rakovina. Je 

len na ňom, ako chce školu vnímať. Ako povedala Chérie 

Carter-Scottová: „Zapísali ste sa na denné štúdium školy 
menom život. Každý deň budete mať príležitosť sa niečo 
naučiť. Vyučovanie sa Vám bude páčiť alebo ho môžete 
považovať za zbytočné a hlúpe.“ 

Škola sa teda dá vnímať aj z úplne iného uhľa 

pohľadu. Ja ju chcem vnímať z toho najlepšieho. A preto 

si v najťažších momentoch hovorím: „Keď už tu musíš 

byť, aspoň sa niečo nauč.“ Toto ma donúti sa sústrediť. 

Našťastie takýchto dní nie je veľa. Ako deviatačka už 

som zodpovedná za to, že niečo vedieť musím. Napríklad  

 

 

 

 

odpoveď na otázku ohľadom strednej 

školy. Odpoveď je ale niekde vo hviez-

dach. Mám 15 a nemám ani najmenšie  

poňatie, čo chcem robiť, keď 

„vyrastiem“. Neviem ani čo budem robiť 

zajtra. A ani čo bolo včera na obed. Vy-

brať si strednú teda nie je jednoduché. 

Stále sa hľadáme. Ale aj tak si musíme 

vybrať. Všetci nám hovoria, že to je dô-

ležité. A od škôl sa bude odohrávať zvy-

šok života. „Aby sme uspeli v dnešnom svete, potre-
bujeme správnu kvalifikáciu, správne školy a správ-
nych priateľov na správnych miestach,“ povedal Jo-

nas Ridderstrale. A mal pravdu.  

Zhrnula by som to asi takto. Škola je časť 

našich životov. Škola je miesto, kde sa stretnete so 

všeličím, novým aj starým. Škola je miesto otázok 

a odpovedí. Škola je miesto novoobjaveného 

a zisteného. Škola je miesto pre ľudí utiahnutých aj 

nebojácnych. Škola je miesto, kde za minimálnu do-

bu maximálne zblbneš. Je to miesto, ktoré navštevu-

jeme, či sa nám to páči, alebo nie. A je len na tebe, 

ako sa na ňu pozrieš.  
                                                      Juliana Vajlová 

KOMPARO 

V rámci projektu KOMPARO sa uskutočnilo 12. novembra 2015 testovanie žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Žiaci písali testy zo sloven-

ského jazyka a literatúry, matematiky, všeobecných študijných predpokladov, biológie a geografie. V prípade ôsmakov išlo o 

priebežné testovanie počas vzdelávacieho cyklu, u deviatakov sa testovali vedomosti na tzv. "cieľovej páske". Každý testovaný 

žiak dostal informácie o tom, aký je jeho výsledok v porovnaní s tisíckami ďalších žiakov a ktoré učivá si musí ešte zopakovať. 

Rebríčky však nie sú tým hlavným, o čo v projekte ide. Jeho výsledky slúžia školám najmä ako objektívna spätná väzba a pod-

klad pre autoevalváciu (= sebahodnotenie). Svojimi výsledkami sa naši ôsmaci a deviataci zaradili aj v tomto testovaní medzi 

25% najúspešnejších škôl. Tešíme sa !!!                                                                                                             

                                                                                                                                                                                     V. Levočová 



Majstrovstvá okresu žiakov a žiačok  

                                          v stolnom tenise 
Konali sa 19.2.2016 v telocvični ZŠ  Strážnická, Skalica. Prihlásili 

sme dve družstvá — chlapcov i dievčatá, viac-menej osvedčených 

hráčov i hráčky. Nováčikmi boli Lívia Sedláčková z 9. roč., Bar-

borka Prokešová z 5. roč. a Adam Lašák zo 7. roč. Zástupcovia na-

šej školy mali súperov z dvoch základných škôl v Skalici, odohrali 

vzájomné zápasy a ... výsledok prekvapil! :-) Chlapcov tentokrát 

športová šťastena obišla, ale naplno 

sa pritúlila k našim dievčatám, keď 

vyhrali oba zápasy a postúpili na Majstrovstvá kraja do Trna-

vy 21.3.2016. Tým obhájili svoje minuloročné prvenstvo. 

                                       Blahoželáme a držíme palce!!! :-) 

Zloženie našich tímov: 

 

dievčatá— Dáška Vlková, Ema Romanová, Lívia Sedláčková, Barborka 
Prokešová 

chlapci—Juraj Budinský, Radko Dujsík, Denis Masaryk, Adam Lašák 

HURBANOV PAMÄTNÍK 2016  - školské kolo 
 

V našej škole sme v  stredu  17. 2. 2016 usporiadali školské kolo Hurbanovho pa-
mätníka.  

 Recitujúci predniesli  poé-
ziu aj prózu v zastúpení všetkých 
vekových kategórií. Potešila nás 
veľká účasť najmenších recitáto-
rov – druhákov, ktorí sa po prvý 
raz odhodlali predviesť svoje reci-
tátorské umenie pred širším obe-
censtvom a zožali aj úspech.   

Po vyhodnotení sa postupujúcimi 
na obvodné kolo stali: 

Dianka Černinová, Zuzka Kopáčová, Lívia Blahová a Linda Príkazská.   

 

 Ďakujeme všetkým reci-
tátorom za ich prednes 
a výhercom želáme veľa úspe-
chov v ďalších kolách súťaže.                                                                                       

                                E. Kosová 

 

 

 

Výsledky:    

 1. kategória 

Poézia: 

miesto:   Diana Černinová 
miesto:   Rafael Bartošík 
miesto:   Michal Prachár 

Próza: 

 miesto:  Zuzana Kopáčová 
miesto:  Aneta Strhanová 

miesto:  Kristína Uhliariková 

2. kategória 

Poézia: 

miesto:  Lívia Blahová 
miesto:  Ema Fuchsová 

miesto:  Ema Romanová 

Próza: 

  miesto: Linda Príkazská 
miesto: Barbora Prokešová 

3.kategória 

Próza 

2.miesto:  Júlia Faganová 



REDAKČNKoordinátorka: Mgr. Ivona Valentovičová 

Členovia:  

Michal Dobšíček, Radko Blaha, Júlia Vajlová, Linda Černinová, Jakub Kondla, Sára Ovečková, Simona 

Levočová, Semanská Karolína 

Lunárny rok a ohnivá opica 

Každý lunárny rok sa ujíma vlády jedno z 12 znamení 

čínskeho zverokruhu. Opica je deviata v poradí a jej vláda 

začína 08.02.2016 a končí 27.01.2017. Rok ohnivej opice 

sa zopakuje o 60 rokov. 

 

Čo nás v tomto roku čaká? 
 

Rok ohnivej opice je rokom šancí a úspechov. Opica sa 

nikdy nevzdáva a hľadá všetky dostupné riešenia a 

možnosti. Nad svoje omyly a nezdary sa dokáže 

s ľahkosťou a vtipom povzniesť, no pri ďalšej príležitosti 

je už obratnejšia. Je naklonená vynaliezavým riešeniam a 

praje múdrosti a vynachádzavosti. Úspech žičí najmä tým, 

ktorí sú činorodí a kreatívni. 

Ohnivá opica prináša neutíchajúcu činorodosť a aktivitu. Jej rok je o veľkých posunoch vpred, čiže všetko, 

čo sa doteraz nemohlo pohnúť z miesta, dostáva svoju šancu. Za jej vlády sa objavuje taktiež množstvo 

nových nápadov a riešení. 

Ohnivá opica prináša príležitosť pre zmenu a jej rok je mimoriadne vhodný pre každú činnosť, 

ktorá pokladá základy budúcnosti, ako zmenu zamestnania, sťahovanie či spoločné bývanie. 

Ohnivá opica dáva šancu stretnúť spriaznenú dušu tým, ktorí ju ešte nenašli.Rok ohnivej opice je stvorený 

pre pokojný rodinný život.  

Rok 2016 je pre podnikateľov veľmi priaznivý. Môžu sa pustiť do nových projektov a nápadov, na 

ktorých uskutočňovaní nemali v minulosti dostatok odvahy. Naopak vás varuje, že rok ohnivej opice bude 

riskantný a nevýhodný pre zapojenie sa do obchodov s neistým výsledkom. 

 

Vláda ohnivej opice môže byť nevypočítateľná a nebezpečná. Hrozia 

nám rôzne nástrahy, riziká, náhle zmeny počasia a prírodné 

katastrofy. Je nutné si zachovať chladnú hlavu, neprepadať 

panike, byť opatrný a vážiť svoje slová. Ak niekomu niečo sľúbite, 

mali by ste sa toho držať. Pozor si dajte na kritické slová, z ktorých 

môžete očakávať nepríjemné následky.  

Začiatky ročných období v roku             

                        2016 

jar 2016 začína 20.3.—jarná rovnodennosť 

leto začína 20.6.—letný slnovrat 

jeseň začína 22.9.—jesenná rovnodennosť 

zima začína 21.12.—zimný slnovrat 

Opica 

je jedným z čínskych znamení. Čínske znamenia sa 

striedajú len raz za rok a ich cyklus trvá dvanásť rokov. Jednotlivé 

znamenia symbolizuje 12 zvierat: Potkan, Byvol, Tiger, Zajac, Drak, 

Had, Kôň, Koza, Opica, Kohút, 

Pes a Sviňa. Zviera, ktoré vládlo v roku, v ktorom 

ste sa narodili, má veľký vplyv na váš život.  

VEDELI STE, ŽE... 

Pozri si,  

     aké je tvoje čínske znamenie: 

10. február 1994—30. január 1995  pes 

31. január 1995— 18. február 1996  prasa 

19. február 1996—6. február 1997 potkan 

7. február 1997—27. január 1998 byvol 

28. január 1998 - 15. február 1999 tiger 

16. február 1999 -  04. február 2000 zajac 

05. február 2000 - 23. január 2001 drak 

24. január 2001-11. február 2002had 

12. február 2002 - 31. január 2003 kôň 

31. február 2003 - 21. január 2004 koza 

22. január 2004 - 8. február 2005 opica 

... ZAČAL ROK OPICE? 


