
 

     Časopis žiakov Súkromnej základnej školy 

     Školský rok 2014/2015                                Číslo 3                                           Jún  2015 

 Vždy niečo končí a niečo nové začína... 

 Školský rok končí, brány školy sa zatvárajú... a my už len s nostal-
gickými spomienkami odchádzame do víru letných radovánok.                                     
 Končí čas povinností, začína čas oddychu a naberania nových síl. 
Keď niečo končí, vždy sa bilancuje, hodnotí, spomína. Veľa sa toho poda-
rilo, v niečom máme rezervy, niečo málo sme zobrali za špatný koniec. To 
nevadí, vždy je možnosť niečo zlepšovať a povedať si: Stálo to za to.       
 Prajeme Vám všetkým veľa pekných zážitkov, oddýchnite si a rela-
xujte, v septembri sa zasa stretneme! Tešíme sa na Vás, na nové zážitky, 
ktoré zažijete a nám o tom poviete.                                                          

     Pekné leto, pekné prázdniny!              

                                                                                  Redakčná rada 
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ODOVZDÁVANIE OSKARKOV 

 V našej školičke, a to my všetci, ktorí do nej chodíme, vieme, sa 
vždy na konci školského roka odmeňujú najlepší.  

 Povedať, kto je najlepší, je vždy veľmi ťažké, pretože môžu byť 
rôzne kritériá pre definovanie pojmu „najlepší“. Jeden môže byť najlepší 
v matematike, druhý v geografii, ďalší v športe, no, je toho veľa.  

 My máme však také kritérium, že nestačí byť dobrý v niečom, ten 
NAJ musí byť dobrý aj v tom ľudskom princípe: byť dobrým človekom, 
byť milý, vedieť pochopiť, vedieť pomôcť, podať pomocnú ruku v 
správny čas, poradiť si, keď je niečo takmer neriešiteľné... Že nemožné? 
Ale áno, možné,  a v každej triede sme našli toho NAJlepšieho.  

 Triedne pani učiteľky si všímali a počúvali, čo šeptá duch triedy i 
školy a pamätali si...a na základe toho určili, kto si prevezme na konci 
roka Oskarka. Áno, Oskarka, to je tá odmena! Vlastniť sošku malého 
milého panáčika je dôkazom, že jeho vlastník má niečo, čo sa nedá kú-

piť...to je ten nad-
rozmer, ktorý nemá 
každý z nás, ktorý 
nerastie na strome, 
ale je v nás, v 
ľuďoch. 

 Blahoželáme 
a veríme, že to dob-
ro je v každom z nás 
a skôr či neskôr sa 
aj prejaví. 



   Záverečné vyhodnotenie okresných olympiád 
 
 Počas školského roka sa môže každý žiak, kto-
rý na to má, zúčastniť hociktorej z olympiád, ktoré 
sú ponúkané: geografická, biologická, dejepisná, 
matematická, ... je ich veľa a pani učiteľky vždy po-
súvajú tých, ktorí majú výborné výsledky z daných 
predmetov, aby si išli vyskúšať svoje vedomosti aj 
vo vyšších „leveloch“.  
 Tí, ktorým sa darilo, boli ocenení pri závereč-
nom vyhodnotení okresných predmetových olympiád 
a predmetových súťaží 3.6.2015 na SOŠ v Holíči. 
 
Takže, ktorí a  za čo?  
 
Rudko Antálek - 1. miesto v ANJ, DEJ, MAT 
                          1. miesto v Pytagoriáde 
Radko Dujsík - 1. miesto v DEJ, 2. miesto v MAT  
                       3. miesto v Pytagoriáde 
Barbora Juríčková - 1. miesto v Pytagoriáde 
                                2. miesto v MAT 
Ema Romanová - 1. miesto v MAT  
                          2. miesto v  Pytagoriáde 
Emilka Batková - 1. miesto v Pytagoriáde  
                          2. miesto v MAT 
Agátka Langová - 1. miesto v BIO 
Juraj Budinský - 1. miesto v Pytagoriáde 
Matúš Snopek - 2. miesto v MAT 
Aneta Kapičáková - 3. miesto v Pytagoriáde 
Veronika Antálková - 3. miesto v DEJ 
Radko Blaha - 3. miesto v DEJ 

VÝSLEDKY PYTAGORIÁDY 2015 
3. roč.: Gučková Aneta - 12. miesto 
4. roč.: Šantavý Juraj - 3. miesto 
            Balážik Pavol - 5. miesto 
5. roč.: Batková Emília - 1. miesto 
6. roč.: Budinský Juraj - 1. miesto 
            Romanová Ema - 2. miesto 
            Dujsík Radoslav - 3. miesto 
            Vajla Michal - 4. miesto  
8. roč.: Juríčková Barbora - 1. miesto 
            Antálek Rudolf - 2. miesto 
            Kapičáková Aneta - 3. miesto 

Stali sa nimi  

 Terezka Švrčková a Rudko Antálek  

HURBANOV PAMÄTNÍK 
Po úspechoch v okresnom kole prišli aj 
ďalšie: Agátka Langová a Simonka Le-
vočová sa zúčastnili krajského kola 
tejto súťaže a získali vo svojich kate-
góriách: Agátka 2. miesto a Simonka 
3. miesto. Blahoželáme! 

Najlepší žiaci našej školy  

Terezka  sa po celý školský rok pripravovala vzorne na vyučovanie, mala výborný prospech, 
vedela pomôcť i poradiť tomu, kto to potreboval, svoje povinnosti si plnila svedomito a včas, 
bola srdcom kolektívu. 

Rudko  

reprezentoval našu školu vo viacerých olympiádach a bol viac 
než úspešný: 

matematická - okresné kolo - 1. miesto 

Pytagoriáda - okresné kolo - 2. miesto 

dejepisná - okresné kolo - 1. miesto 

v anglickom jazyku - krajské kolo - 3. miesto 

geografická - celoslovenské kolo - úspešný riešiteľ 



Nielen vo vedomostných olympiádach súťažili naši žiaci, ale aj v športových. Už ste sa mohli 
dočítať o úspechoch v stolnom tenise a volejbale,  
                                                         tentokrát poreferujeme o futbale, vybíjanej a atletike. 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 

FUTBAL 

V rámci futbalových súťaží sme sa zúčastnili Majstrovstiev 

okresu vo futbale mladších žiakov, starších žiakov, prípravkár-

skeho veku i vo futbale starších žiačok. V žiadnej z týchto sú-

ťaží sme nezískali medailové umiestnenie ani postup, ale zís-

kali sme cenné skúsenosti do ďalších rokov. 

VYBÍJANÁ 

Žiačky 5. - 7. ročníka sa zúčastnili Majstrovstiev 
okresu vo vybíjanej v telocvični  I.ZŠ Holíč. Tejto sú-
ťaže sa zúčastnili prvýkrát a podali dobrý výkon v sú-
bojoch so žiačkami z ďalších 4 škôl v okrese. Dievča-
tám sa páčilo a už sa tešia na ďalšie vzájomné zápasy. 

 Prijali sme pozvanie na 8. ročník Záhoráckej 
olympiády v Gbeloch. Súťažilo sa v krátkych 
i dlhých behoch, v skoku do výšky i do diaľky a vo 
vrhu guľou. Zúčastnili sme sa všetkých disciplín 
a dokonca sme boli i úspešní. :-) 
 Vendy V. - 2. miesto v skoku do výšky (130 
cm) a 3. miesto v skoku do diaľky (435 cm) - veľ-
ká radosť! Jej príklad nasledovali aj súťažiace vo 
vrhu guľou - Terka T. získala 2. miesto (859 cm) 
a Nina K. získala 3. miesto (785 cm). Huráá! 
Spolu s nimi súťažili i ďalší – Barbora J., Martin 
H., Richard M. a Adam L., ktor í síce neskončili 
na popredných miestach, ale svojím úsilím 
a odhodlaním si iste zaslúžia uznanie tiež. Ďakuje-
me! 



 Počas troch dní si naši žiaci zmerali sily 
so žiakmi iných skalických škôl v športových 
hrách a atletike. Počtom žiakov  sme síce ma-
lá škola, ale nestratili sme sa. Nedosiahli sme 
síce métu najvyššiu, ale čiastkové úspechy 
sme mali.  

 V stredu 17.6.2015 sa súťažilo najprv 
v športových hrách. Postavili sme súťažiace 
družstvá v stolnom tenise - mladší aj starší 
žiaci, vo vybíjanej - mladšie žiačky, vo futbale 
- starší žiaci, v cyklistike - mladší žiaci.  

Po zápasoch v daných športoch sme zistili, že 
sme výborní v stolnom tenise,  čo potvrdilo 
2. miesto starších žiakov a 3. miesto mlad-
ších žiakov.  Dobrí tiež vo vybíjanej,  kde 
mladšie žiačky vybojovali 3. miesto.  

 Štvrtok 18.6.2015 patril atletike.  Na 
mestskom futbalovom štadióne sa behalo, 
skákalo a hádzalo. Mali sme zastúpenie tak-
mer v každej disciplíne, skúšali sme, čo doká-
žeme, na čo máme... čo, samozrejme, naprí-
klad v behoch nemohlo stačiť, keďže sme ma-
li trénovaných súperov. Napriek tomu sme 

párkrát za-
žiarili :-). 

 Prvýkrát 
v hode krike-
tovou loptič-
kou,  keď 
Terka Tichá 
„hodila“ tak-
mer 50 m a 
získala tak 1. 

miesto, potom v skoku do diaľky skočila 
Vendy Roháriková 436 cm a získala 2. 
miesto.  Zdá sa,  že keď spojíme sily,  sme 
silnejší, čo sa potvrdilo pri štafetách 4 x 60 
m, kde dobehli staršie žiačky v zložení 
Roháriková-Tichá-Kapičáková-Kvaltínová na 
krásnom 2. mieste, mladší žiaci v zložení 
Chocholáček-Budinský-Vajla-Lašák A. 
a mladšie žiačky v zložení Batková-Feriková
-Jesenská-Hertlová na 3. mieste.  

Treba pochváliť snahu všetkých našich žia-
kov, ktorí reprezentovali našu školičku v 
ďalších disciplínach.                      

 Olympiáda skalických škôl bola vyhodnotená v piatok 
19.6.2015 v Jezuitskom kostole v Skalici.  Zúčastnili 
sa ho tí, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v 
každej disciplíne či športe. S našimi športovcami bola na 
vyhodnotení pani riaditeľka Štefancová a pani učiteľka 
Valentovičová.  

                                   Blahoželáme a tešíme sa o rok! 



Každý, kto chodí do našej školičky - žiak, učiteľ, kuchárka či školník - vie, že niektoré naše dni sú 
iné. Iné v tom, že nás bavia, že sa bavíme a niečo zaujímavé prežívame. A tak sme si užili Deň vody, 
Deň mlieka, Deň Zeme alias Mozaika Zeme či Deň detí. Poďte si s nami zaspomínať: 

                       Zasa bola úspešná... :) 

Kto? No predsa Terka Tichá. Po víťazstve v hode kriketovou loptičkou na Majstrov-
stvách Skalického okresu v atletike postúpila na Krajské majstrovstvá do Trnavy, 
ktoré sa konali 3.6.2015.  
 Spomedzi 20 pretekárok potvrdila svoje kvality a hodom 53,05 m získala 2. 
miesto.  
 Blahoželáme a prajeme veľa športových úspechov v ďalších súťažiach. 

Svetový deň vody (angl. World Water Day) 
je určený na 22. marca už od roku 1993. 

Vyhlasuje ho každoročne Organizácia Spo-
jených národov (OSN). 

 My sme si pripomenuli význam vody pre nás všetkých 30. mar-
ca netradičnou diskusiou o VODE, ktorej sa zúčastnili žiaci a učitelia 
II. stupňa.  
 Piataci predstavili ,, Vodný ekosystém“ a prezradili nám dôle-
žitosť vody v tomto prírodnom systéme, priblížili nám rozmanitosť ži-
vota na tomto mieste. Šiestaci si pripravili svoj vlastný ,,Skleník“, mik-
rosvet, kde má voda svoje jedinečné postavenie. Siedmaci vstúpili do 
diskusie každý svojím postrehom na tému voda, kde nás niekto-
ré informácie naozaj prekvapili, a starší žiaci si pripravili fakty o vode v otázkach a odpovediach. Do-
zvedeli sme sa aj o tom, že voda má pamäť, energiu a množstvo iných zaujímavých vlastností. Nako-
niec nás v jedálni čakal ,, VODNÝ BAR“, kde bola pripravená ,,vodovoda“, ktorú skrášľovali kúsky citró-
nov, pomarančov, jahôd a lístočky medovky. 

 Mliečny deň sme oslávili 
v pondelok, 25. mája.  
 Hneď na prvú hodinu deti 
nanosili rôzne mliečne výrobky. Koláče, nátierky, syry, jogurty. Deti nano-
sili všetko, v čom je aspoň trochu mlieka. Šiestaci na čele s p. uč. Antálko-
vou urobili vynikajúcu lososovú nátierku. Sú veľmi šikovní. Dobroty sme 
nepojedli prvú hodinu, a tak sme ich pojedali celý deň. Hlavne šiestaci, 
ktorí majú triedu vedľa jedálne. Často sa vypýtali na WC, aby si mohli po-
chutnať aj cez hodinu. 
 Nielen jedlom sme oslavovali Deň mlieka. Pokúsili sme sa i o netra-

dičné „recykloumenie“. Po týždennom usilovnom zbieraní obalov od všetkých možných mliečnych výrob-
kov sme sa rozhodli prispieť k oslave Dňa mlieka netradične a to tak, že sme z pozbieraných mliečnych 
obalov vytvorili zaujímavé stavby ako mliečny hrad, robota či UFÁ rôznych tvarov. 
                                                                                                                                               M. VAJLA 

 Zem je všade okolo nás a my sme jej súčasťou. Jej sviatok, 
Deň Zeme, sme si pripomenuli aj v našej škole, a to naraz na všet-
kých hodinách. Ako? Čítajte a bavte sa ... 

  
Bol to taký nezvyčajný „pozemský deň“. Žiaci si už deň predtým sami vybrali 
poradie predmetov, ktoré „navštívila ZEM“, napr. Jeden poZEMský jazyk 
(Slovenský jazyk), Obraz ZEMe (Výtvarná výchova), História ZEMe (Dejepis), 
... čím si vytvorili vlastný ZEMrozvrh hodín. Aby nezablúdili a mohli vojsť do 
všetkých tried, využívali PoZEMský Schoolpas, do ktorého im učitelia potvrdzo-
vali absolvovanie daného predmetu. Z každého predmetu v závere vyučovania 
vyšiel nejaký výstup: či už v podobe nádherných obrazov našej ZEMe, objave-
ním neskutočných fyzikálnych javov, alebo úvahami o tom, čo nám dáva matka 
ZEM.  



OTVÁRANIE STUDNIČIEK 

Otváranie studničiek sa v tomto školskom roku začalo 
prvou aktivitou v sobotu 30.5.2015.  

Klub priateľov dobrej nátury pozýval všetkých, neprišli však 
všetci. To ale nevadilo, do Zlatníckej doliny sa išlo. Išli dve 
skupinky: na bicykloch a pešo. Plán bol jasný, malo sa vy-
čistiť okolie potôčika a jeho prameň smer Kamenná búda, 
prežiť pohodový deň. Aj keď počasie spočiatku prialo, ne-
skôr si to rozmyslelo a prítomných od prameňa odohnalo. 
Zabudlo sa tak nechať tam zelený hrnček Štvorlístok ako 
symbol našej školy. Nevadí, to sa stalo na druhý pokus, 
keď šiestaci využili „voľňáska“ a 12.6. sa tam zasa 
vybrali. Čítajte ďalej, ako to videl jeden zo šiestakov.  

TÚRA NA KAMENNÚ BÚDU v Skalických horách 

V piatok, 12. 6. boli šiestaci na túre na Kamennej 
búde v Skalických horách. Bola to veľmi príjemná 
túra a aj keď bolo počasie až príliš vynikajúce, 
skoro sme sa ani nezapotili. Naša pani učiteľka 
M. Antálková nás za peniaze od pani riaditeľky 
pozvala po túre na kofolu. Popri chodníku tiekol 
aj potôčik, a tak sa dalo ísť cez potok. Okrem 
menšieho otrasu mozgu a pár zlomenín sa nám 
nič nestalo (chichichi). Takúto prechádzku odpo-
rúčame aj lenivým. Zvládnuť sa to dá.  
                                                                            M. Vajla 

NÁVŠTEVA PSIEHO ÚTULKU 

Tretiaci si ozvláštnili jeden deň návštevou psieho 
útulku. Psíkom priniesli niečo, o čom si mysleli, žeby 
im mohlo chutiť alebo by sa im mohlo zísť. Čítajte 
ich zážitky a postrehy: 

Paulinka 
Naša trieda tretiakov dnes navštívila skalický psí útulok. 
Zaniesli sme psíkom granule, malé aj väčšie koberce, ute-
ráky, pamlsky aj hračky. Ja som sa spriatelila so psíkom 
Fidom, bol taký zlatučký! Musím ho prísť ešte niekedy 
vyvenčiť. 
Anetka 
Som rada, že sme mohli ísť psíky vyvenčiť. Keď teta 
otvorila bránku, museli sme ich pevne držať, lebo sa cez 
bránku vyhrnuli veľkou rýchlosťou a ťahali nás kade-
tade. Bolo to smiešne. Skamarátila som sa s fantastickým 
psíkom menom Sparky. 
Robko 
Ja som viedol na prechádzku takého malého kučeravého 
psíka. 
Vilko a Ľubko 
My sme mali spolu veľkého, čierneho, ale pokojného psa. 
Nelka 
Môj psík Tomy bol tiež celkom pokojný a išiel pekne ved-
ľa mojej nohy. 
Simonka 
Mne síce môj psík utiekol, ale hneď sa vrátil.  
Adamko L. 
Keď sme boli na tom psom maratóne – vychádzke, ten 

môj pes ma 
najprv riadne 
poťahal po 
ceste a potom 
ma tak olízal, 
že aj dva roky 
nebudem mať 
žiadnu ranu! 
Šimonko 
Mňa psík aj 
zvalil na zem a 
tiež ma celého 

pooblizoval. To sa tak zo mňa tešil. Mne sa páčili aj 
štyri malé mačiatka. 
Karinka 
Mne sa veľmi páčili Max a Fido. Fido bol taký zla-
tučký, že som si ho chcela aj bez dovolenia zobrať! 
Dianka 
Ja chodievam do útulku s Theuškou a vždy si beriem 
Ramzesa. Je to dobrý pes. Ani neťahá a ani nie je 
lenivý. 
Theuška 
Mne sa páčila aj cesta tam a späť. Videli sme koní-
ky, žriebätko, kozu Lízu, ktorá mala len jeden roh, 
lebo maminka žriebätka jej ho trocha pokrivila a 
Líza si ho trením o maštaľ zlomila. V útulku som sa 
venovala psíkovi menom Sany. Bolo to super poobe-
die. 
Nuž  radosti bolo dosť na obidvoch stranách. 
Deti sa tešili z dobrého skutku a zo zážitkov, a 
psíky z detí, darčekov a obohatenia ich jed-
notvárneho života. 
                                     E. Kosová 



Naša školička je známa aj tým, že sa v nej venujeme viac angličtine. Mnohí z nás sú dobrí, ba niektorí až výborní. 

Je to tým, že majú nielen bunky na angličtinu, ale aj tým, že máme pani učiteľky angličtinárky, ktoré vedia naučiť 

a využívajú veľmi často to známe „škola hrou“. Takže sa hráme, ale aj netradične sa učíme. Ako? Čítajte ďalej... 

Active English Week,  

tento názov niesol posledný májový 
týždeň v našej škole. Cieľom tohto 
týždňa bolo, aby si žiaci 8. a 9. roční-
ka precvičili svoje znalosti z angličti-
ny. V tom nám pomohol native spea-
ker, čo je po slovensky niečo ako 
rodený hovorca Andrew Mayer, kto-
rý nám naozaj pomohol vylepšiť na-
šu angličtinu. Veľa z nás si myslelo, 
že to bude ďalší nudný týždeň, pri 
ktorom budeme len čítať z učebníc a písať do zošitov. 
No opak bol pravdou, čo sme zistili hneď po prvej hodi-
ne. Vyučovanie bolo plné zábavy, no museli sme naplno 
využívať všetky naše znalosti. 
Novú slovnú zásobu nám vy-
myslel veľmi zaujímavým spô-
sobom. Počas prechádzok po 
Skalici, ktoré sa uskutočňovali 
skoro každý deň, si všímal čo 
najzaujímavejšie veci a učil 
nás ich názvy. Zistil, že 
z anglického jazyka vieme viac 
ako očakával a ako to bolo na 
iných školách. Občas sme sa 
venovali, samozrejme, i grama-
tike. Napríklad sa niektorí 
z nás, ktorí to ešte nevedeli, 
naučili všetky štyri podmien-
kové vety, ktoré sú v angličtine oveľa zložitejšie ako 

v slovenčine. Taktiež nám ukázal 
ďalšie hry, ktorými sme si potré-
novali tvorenie otázok a slovnú 
zásobu, a dokonca sme sa aj zaba-
vili na takzvanej Pistionary – ob-
rázkovom slovníku. Hra bola 
o tom, že sme sa rozdelili na dve 
skupiny a postupne sme sa strieda-
li pri kreslení na tabuľu. Ostatní 
museli hádať, čo sa pokúša žiak 
pri tabuli nakresliť. Ďalšia zaují-
mavá vec bola, že sme robili rôzne 

zoznamy vecí, ako napríklad, čo si zoberieme 
z potápajúcej sa lode alebo akoby sme použili    1000 € 

na dovolenke.  

 Už pri zoznamovaní 
sme zistili, že náš učiteľ An-
drew má veľmi zaujímavý 
život. Potvrdilo sa nám to 
pri jeho obľúbenej hre Two 
trues and one lie. Nie každý 
obyčajný človek môže pove-
dať, že ho napadla čajka 
alebo sa skrýval v Kanade 
v lese pred medveďom.  

 Bol to asi zatiaľ naj-
lepší týždeň „učenia“, aký 
sme kedy mali. 

                                                              

                                                         R. Blaha 

English Lessons Shared 
Takto sme nazvali naše spoločné hodiny angličtiny  
                                                                             s Gymnáziom F. V. Sasinka.  
 Bola to prvá a, podľa odozvy žiakov, snáď nie posledná dvojhodinov-
ka:), pretože z 15 študentov 14 napísalo, že by takúto aktivitu chcelo zopa-
kovať. Naozaj SKVELÁ správa.  

 Počas 90 minút sme sa navzájom spoznali, naučili sa pokyny nových 
hier, jednu z nich sme sa i zahrali. Potom sme sa potrápili pri čítaní 
a prerozprávaní textu. To študenti hodnotili ako najťažšiu aktivitu. Podarilo 
sa nám však stretnúť s bývalými spolužiakmi, stráviť spolu čas („IT WAS 
FUN“), vyskúšať si svoje schopnosti rozprávať v angličtine, spoznať nových 
ľudí a zažiť na vlastnej koži, že pracovať 
s cudzími môže byť aj zábava. Ako jeden zo 
študentov napísal: „WE CAN IMPROVE 
TOGETHER“, beriem to ako výzvu do budúc-
nosti a ďakujem Mgr. Gitke Kojšovej za nad-
šenie a voľný čas, ktorý venovala príprave.  

 Bolo to príjemné spolu učiť, dopĺňať sa 
a máličko aj riskovať:)  

                                           M. Antálková 

ŠTVRTÁCI SÚ TIEŽ SKVELÍ V ANGLIČTINE 
Štvrtáci sú skvelí v hraní malých predstavení a 
pretože si ich tento rok nacvičili zopár, na po-
slednej hodine si niektoré z nich radi zopakovali. 
Tento školský rok sa ale tiež "morili“ najmä so 
slovesami a na jednej hodine dievčence zo skupi-
ny p. Antálkovej svoju p. učiteľku ohromili tabu-
ľou, ktorú pripravili pred hodinou angličtiny.  



Keď sú dvere otvorené, treba vstúpiť a pozrieť, čo ponúkajú... Aj my sme v našej 
školičke dvere otvorili a zvedavých záujemcov z radov rodičov a priateľov školy pozvali. 
Až dvakrát: prvýkrát, keď sme pozývali pozrieť, ako sa učíme, druhýkrát v rámci 
TRDLOFESTu v Skalici. 

OTVORILI SME AJ počas TRDLOFESTU 

Počas TRDLOFESTU otvorila naša škola svo-
je brány nielen pre súčasných žiakov a ich 
rodičov, ale nakuklo do nej aj veľa cezpo-
ľných (dokonca i zahraničných) návštevníkov, 
ktorí zavítali na TRDLOFEST a využili mož-
nosť dozvedieť sa niečo zaujímavé o tom, čo 
a ako učíme. Menšie deti sa radi vyšantili na 
trampolíne a hojdačkách, väčší si skúsili 

obrie šachy alebo badminton 
na školskom dvore. Osvieže-
nie v podobe vodovody 
s mätovou príchuťou alebo 
pravá jablková šťava tiež 
mnohým padla vhod.  Poďako-
vanie patrí i našim starším 
žiakom, ktorí sa hosťom ve-
novali a prispeli tak 

k príjemnej atmosfére celého popoludnia :-).  

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  

Bol koniec mája a my sme ponúkli otvorené dvere na všetky 

vyučovacie hodiny v jeden deň. Aký bol dôvod? 

Pôvodná myšlienka bola ukázať rodičom najmä hodiny an-

glického jazyka na II. stupni. Po zrelej úvahe sme myšlienku: 

„Kde by mohlo byť moje dieťa o pár rokov“ pretransformo-

vali na všetky predmety, a tak vznikol PRVÝ DEŇ OTVORE-

NÝCH DVERÍ. Niektorí rodičia túto možnosť využili, našli si 

čas a svoj vlastný dôvod prečo prísť. Možno čakali nacvičené 

hodiny, ale učitelia z vlastných skúseností vedia, že hodina 

sa nedá nacvičiť, je možné len predvídať 

niektoré reakcie žiakov. Vyučovacia hodi-

na je vždy LIVE – naživo a učiteľ musí byť 

aj majster improvizácie, ak chce prebrať 

dané učivo. A tak mamičky i oteckovia 

prišli, pozreli, počuli, sem-tam sa aj zapo-

jili do pripravených aktivít, detičky sa 

nehanbili, svoje vedomosti i zručnosti 

ukázali... 

Vyučovanie skončilo, dvere sa zatvorili...ale len do pondelka, 

lebo všetci vieme, že kto má záujem, ten príde.. 

Čím sme sa bavili,  

                         čo nás zaujalo... 

Marec - mesiac knihy sme si pripomenuli aj 

burzou kníh. Bola to akási výmena kníh, ktoré sú u 

jedného už prečítané, ale druhý ich ešte nečítal. A 

tak sme mohli priniesť do školy knihy, ktoré už ne-

potrebujeme, a nájsť si tie, ktoré by sme si radi pre-

čítali. Ponuka bola bohatá, našli sa knihy rôznych 

žánrov. Zapojiť sa mohli všetci - žiaci, učitelia i rodi-

čia. Veru, vydarená akcia. 

Burza hračiek bola akciou tretiackych Myšiek. Spoločne s pani učiteľ-

kou Siskou vymysleli, že ak si budú vymieňať hračky navzájom, nemu-

sia kupovať toľko nových hračiek. Najskôr každá Myška predstavila 

svoj tovar a povedala, za čo by ho chcela vymeniť. To si každý zapa-

mätal a po predstavení všetkého „tovaru“ za výmenný obchod mohol 

začať. O spokojnosti svedčili superlatívy všetkých zúčastnených. 



... alias Veľká skalická pátračka. Tradícia bola založená v minulom školskom roku učiteľom Peťom Farárikom. Je 

to niečo nezvyčajné, avšak veľmi zábavné a poučné zároveň, a hlavne mimo školy. Čo povedal J.A.Komenský? 

Škola hrou? Áno, tak poďme na to... 

„Ámos“ na 1. stupni prebiehal v areáli školy.  

V každej triede sa venovali niečomu inému: prváci sa zau-
jímali Laboratóriom u ničiteľov mýtov. Čo to bolo? Doka-
zovanie pravdivosti alebo nepravdivosti mýtov: koľkokrát 
sa dá papier maximálne zložiť, či sa dajú dve knihy zlepiť 
bez použitia lepidla, čo sa stane s tekutinou v miske, do 
ktorej vložíme na plastelíne zápalky, zapálime ich a zakry-
jeme pohárom, ako sa dajú vytvoriť bublinové hady len 
pomocou plastovej fľaše, utierky a saponátu.  

Druháci sa pod dohľadom pani Evičky učili recyklovať sta-
ré noviny a pliesť z papiera. Bola to práca náročná na tr-
pezlivosť a šikovné prsty.  

Všetci spolu hrali hru „Človeče, nehnevaj sa“ v triede u 
piatakov pomocou interaktívnej tabule. Na nej hádzali 
kockou, po jej hodení sa ukázala úloha, ktorú bolo treba 
vyriešiť, a až potom sa mohlo posunúť figúrkou na hra-
com koberci.  

V triede u štvrtákov sa varilo. Na každom stole bol pripra-
vený jednoduchý recept, a tak deti pripravovali nátierky, 
kokosové guľky, cestovinový šalát a podobné dobrôtky. 
Každý priložil ruku k dielu a potom  všetci spolu ochutná-
vali. 

„Ámos“ na 2. stupni prebiehal mimo školy.  

Žiaci a učitelia boli rozdelení do skupiniek podľa náhod-
ného žrebu - z rôznych tried. Každá skupinka dostala 
svojho „učiteľa“, ktorý ale učiteľom v tomto prípade 
vôbec nebol. Bol len dozor, prizerajúci... Všetko si sku-
pinky riadili samy, mali splniť čo najviac úloh, najlepšie 
všetky. Úlohy boli bodované a najviac získaných bodov 
sa rovnalo víťazstvu. Súčasťou „Ámosa“ bolo aj rozdá-
vanie narcisov.  

Zaujímavosťou bolo, že  ôsmaci a deviataci museli ko-
munikovať v angličtine. Že kedy sa komunikovalo? No 
keď sa potrebovali spýtať na rôzne informácie, ako 
napr. kde je najlacnejší trdelník v Skalici, ako zistia spo-
je do Radošoviec, ako sa orientovať v knižnici, kde ras-
tie lipa, kde stojí Černoch, atď.. A keď už nebolo koho 
sa pýtať na ulici, skočili si do TIKu, tam vedeli takmer 
všetko.  

Všetko to mali stihnúť do dvanástej, na presné polud-
nie. Stihli všetci. Vyhodnotenie bolo počas triednickej 
hodiny v pondelok a aj keď vyhrať mohla len jedna sku-
pina, radosť mali všetci, pretože prežili fajn deň. A všet-
kým dobrým ľuďom, ktorí ochotne odpovedali a radili, 
sme odniesli poďakovanie. 



DOSPELÁCKE 10 DENNE 

Začalo sa s hlasným čítaním na II. stupni pred začiat-
kom vyučovania. Nahlas číta dospelák z knihy, ktorú 
vybral on alebo deti. Skúšobne sa 10 denne začalo v 
3., 5. a 6. ročníku. Na dverách triedy bol vždy obrá-
zok aktuálnej knihy, aby každý, kto mal záujem, mo-
hol vojsť, sadnúť si a počúvať.  

VESELÉ ZÚBKY 

Do druháckej triedy prišli žiačky zo zdravotníckej školy  s ich pani uči-
teľkou, aby porozprávali o zúbkoch: ako sa o ne čo najlepšie starať, 
ako si vybrať vhodnú zubnú kefku a zubnú pastu. Každý si aj mohol 
vyskúšať správne čistenie na veľkom modeli zubov s veľkou zubnou 
kefkou. :) 

SENICKÉ ZRKADIELKO ANKY GAMANOVEJ 

Štyri dievčatá z našej školy - Agátka L., Cindy J., Veronika 
A. a Dáška V. sú členkami Detského divadelného súboru 
Studnička v ZUŠ v Skalici a zúčastnili sa 44. regionálnej 
súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti okre-
sov Skalica  a Senica 2015. S predstavením „VIKI“ túto 
súťaž vyhrali a postúpili na krajskú súťažnú prehliadku 
do Trnavy. Blahoželáme! 

PRECHÁDZKY ZA HUMNAMI 

Humná, to je prosím v tomto poňatí Holíč :). I keď je to mestečko 
celkom blízko, málokto zo žiakov vie naozaj, čo v ňom je. Preskú-
mať a rozšíriť si tak vedomosti išla skupinka zložená z piatakov, 
šiestakov a siedmakov pod vedením pani učiteliek Antálkovej a 
Koišovej. Počas „prechádzky“ hľadali neznáme X, ako: koľko trvá 
cesta vlakom, aká je najstaršia pamiatka v Holíči, komu patril zá-
mok, aký je erb Holíča. Našli dokonca aj veterný mlyn! :) Krásny 
deň, vraveli. 

TURISTICKÁ VYCHÁDZKA DO MOKRÉHO HÁJA 

Streda 15.4. 2015 bola dňom vychádzka štvrtákov do 
Mokrého Hája. Bola to akási generálka pred výletom na 
Terchovú. Počasie im prialo, slniečko pekne hrialo, ale 
zdolali aj výstup na najvyšší kopec Vintoperk. Po odpočin-
ku prišli k sestre pani učiteľky, aby spoznali jej malú 
ZOO :): poníka, ovečku, baránka, kocúra, psa, sliepky, 
agamy, korytnačku, rybičky...Vybehali sa, pohrali, od-
dýchli si. Veľmi si pochutili v miestnom šenku na nanu-
koch, malinovkách a lízankách. Cesta späť bola ľahšia, 
odviezol ich autobus :). Nie kvôli tomu, žeby nemohli, ale 
kvôli času, ktorý už nemali. Snáď nabudúce. :) 

EKOPLAGÁT 

CVČ Skalica usporiadalo výtvarnú súťaž 
Ekoplagát. Námety a technika výtvar-
ných prác boli ľubovoľné. Súťaže sa 
zúčastnili žiaci a študenti škôl v okrese 
Skalica. Práce boli vystavené v ZOC 
MAX Skalica, aby mohli ľudia-
návštevníci hlasovať. Vyhodnotené 
súťaže bolo 3.júna 2015. Lea Hyžová, 
žiačka 5. ročníka, získala v II. kategórii 
krásne 1. miesto. Blahoželáme! 

TESTOVANIE 9  2015 - 11. mája 2015 sme sa dozve-

deli výsledky a boli veľmi potešujúce: v SJL -  1.miesto v 

okrese Skalica, MAT - 2.miesto. Testovali sme prvýkrát 

deviatakov v našej škole a naše percento úspešnosti 

bolo: SJL - 75,60 %, MAT - 30,00 %. KRÁSA!!! 

OCENENIE EXAM testing - táto spoločnosť uskutoč-

ňuje pribežné testovanie úrovne vedomostí žiakov. V 
tomto školskom roku sme sa výsledkami zaradili medzi 
25% najúspešnejších škôl na Slovensku. Naši šiestaci 
svojimi výsledkami v SJL, FYZ a DEJ získali z vyše 150 škôl 
krásne 3. miesto. 



NAŠE VÝLETY... 

 

Redakčná rada:  

Koordinátor: Mgr. Ivona Valentovičová  Členovia: Lea Hyžová, Paťka Kremlová, Karolínka Fer iková, Miško Vajla, 
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TERCHOVÁ 

Do Terchovej išli naši štvrtáci. Povozili sa na pltiach, vyšli na 

Strečno, prešli Nové i Dolné diery, videli vodopády i nádher-

né horské potôčiky. Túrami unavené telá zrelaxovali v bazéne 

a vírivkách. Páčil sa im pohyblivý Betlehem, páčilo sa im mú-

zeum v Techovej, železnička v Oravskej Lesnej i orloj v Starej 

Bystrici. 

VYSOKÉ TATRY 

Vo Vysokých Tatrách - Tatranská Lesná boli šiestaci a siedma-

ci. Bol to výlet na tri dni a bol plný zážitkov. Zistili sme, ako sa 

cestuje vlakom i ako sa orientuje v neznámom prostredí. Spo-

znali sme príjemných majiteľov penziónu, ktorí nám uvarili to, 

na čo sme mali chuť. Cestou tam sme navštívili Liptovský Mi-

kuláš a spoznali jeho históriu, cestou späť sme si vyšli na Štrb-

ské pleso a zviezli sa tatranskou „zubačkou“. Zážitkom s veľ-

kým „Z“ bola trojhodinová túra k Chate pri Zelenom plese, 

odkiaľ sme krásne videli na Lomnický štít. Majestátne hory v 

nás vyvolávali rešpekt. Asi nikdy nezabudneme, ako sme si 

chceli dať na obed bryndzové halušky a ako ich nikde nemali, 

až úplne na poslednom zastavení na Štrbskom plese. Mňam, 

konečne sme si dali. Radi sa tam pozrieme zasa :). 

PRAHA 

Prahu, hlavné mesto Českej republiky, navštívili 11.6. 2015 

naši ruštinári 7. - 9. ročníka. Cieľom bolo zlepšiť sa v ruštine 

a užiť si neopakovateľnú atmosféru Prahy. Cestovanie i uby-

tovanie hodnotili výletníci ako luxusné a nadštandardné. 

Navštívili Hradčany, Petřín, Karlov most, Malú stranu, Staré 

mesto, Pražský orloj, Staromestské námestie, Václavské ná-

mestie, proste, čo sa dalo, to pochodili. O pamiatkach sa 

čítalo v ruštine, každý prispel svojím výkladom. 

Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře... 

VIEDEŇ 
Do Viedne sa vybrali tiež žiaci 7. - 9. ročníka. Hlavným cieľom 
bolo spoznať kultúrno-historické pamätihodnosti hlavného 
mesta Rakúska a rozvíjať jazykové kompetencie v nemeckom 
jazyku v reálnom živote. Preložené do „normálnej“ reči, išli si 
vyskúšať, ako sa vedia dorozumieť po nemecky. Viedeň bola 
naozaj zaujímavá, navštívili Schonbrunn, Technické múzeum, 
Prater, Belveder. Unikátny zážitok mali z Múzea motýľov. Bolo 
dobre a radi sa tam zasa niekedy pozrú. 

 
Z každého výletu sa prinesie vždy kopa zážitkov, ktoré 

utužujú priateľstvá, a spomienky na ne zostávajú v pa-

mäti po celý život. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie!!! 


