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Milí Štvorlístkáči, 

konečne jún. Prázdniny sú predo dvermi,  

máme za sebou písomky, previerky, konco-

ročné práce, bolo toho dosť. Už len maličký 

krôčik a môžeme sa tešiť z voľných prázdni-

nových dní. 

Akcie v našej školičke sa stále diali, nebolo dňa či týždňa, aby sa niečo 

nedialo, aby nás niečo nepotešilo. Naši redaktori to stále sledovali, potom 

o tom napísali, niečo nám dodali šikovní spolužiaci, ktorí vedeli hodiť 

správne slovo na papier, no a niečo nám napísali aj pani učiteľky.  

Tak sa začítajte do nasledujúcich stránok toho čísla a bavte sa... a ďakuje-

me, že ste boli po celý rok s nami. 

Prajeme príjemné čítanie! 

                                                                                     Redakčná rada 
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Marec - mesiac knihy  

Mesiac marec je známy jeho prívlastkom me-
siac knihy, ktorým bol vyhlásený už v roku 1955 na 
počesť Mateja Hrebendu. Tento pán bol slovenský 
národný buditeľ, ľudový spisovateľ a rozširoval slo-
venské a české knihy v Česku i na Slovensku. Z tohto 
dôvodu je cieľom tohto mesiaca podpora 
trvalého záujmu o knihy. Posledný marco-
vý týždeň býva dokonca týždňom sloven-
ských knižníc.                                     

Každý rok sa u nás 
v škole v mesiaci marec 
niečo chystá. Tentokrát si 
to na seba zobrali piataci. 
Každý jeden piatak píše 
svoju vlastnú knihu o jari. 
Myslela som si však, že sa 
toho deje viac Že sa do 
tejto akcie zapája viac žia-
kov, a tak som si to trocha 
zisťovala. Deti v našej ško-
le chodia čítať do knižnice 
a čítajú si aj v škole, a to 
nielen v tomto mesiaci, ale 

celý rok. Majú svoje čitateľské denníky a zapisujú si tam 
knihy, ktoré prečítali alebo ktoré sa im páčili. V škole má-
me spravené aj nástenky, na ktorých sú napríklad obľúbené 
knihy tvorcu. Z môjho pohľadu je mesiac knihy pekná myš-
lienka, ale tak, ako je to aj napríklad v prípade Valentína, si 
myslím, že by sa knihy mali čítať celý rok, nie iba v jeden 
určený mesiac.  

Preto sa mi páči, 
že žiaci z našej 
školy v knižnici 
trávia čas počas 
celého školského 
roka.  

A budú tam sami 
chodiť aj potom, 
keď budú dospe-
lí... 

                                                         
Juliana Vajlová 

 



  Zo života školy 

BESEDA O TRESTNOM PRÁVE 

 

Dňa 27. 4. 2016 k nám do školy prišla pani 

vyšetrovateľka  Ružičková.  

Porozprávala nám niečo o trestnom práve 

a o prípadoch, ktoré vyšetrovala. Bolo to veľmi 

zaujímavé. Najviac sa mi páčilo to, ako nám 

rozprávala o svojich vlastných prípadoch. Čo sa stalo, 

ako to riešila, kde sa to stalo. Najzaujímavejší 

a zároveň najsmutnejší prípad bol o jednom mladom 

dievčati, ktoré užívalo drogy. Ešte predtým to dievča 

pani Ružičková videla a hovorila, že bola veľmi 

pekná. Ale keď to dievča zadržali kvôli užívaniu 

omamných látok, pani Ružičková ju nemohla 

spoznať, lebo bola strašne zohavená.  

 Prednáška sa mi veľmi páčila a takéto 

prednášky by sme mohli mať aj častejšie. 

Patrícia Raková   

  

    „Francúzštinári“ na rybníkoch 

       V sobotu 11.júna sa žiaci krúžku fran-
cúzskeho jazyka vybrali na výlet ku skalic-
kým rybníkom, aby si priamo v teréne mohli 
osvojiť novú slovnú zásobu, týkajúcu sa té-
my „ Rybník a okolie“.  

 Zahrali sa puzzle, prikladali 
k obrázkom správne odpovede, vymaľovávali 
obrázky a skladali vláčik. Okrem toho sa 
povozili na rybárskej loďke a občerstvili 
v bufete. Počasie nám vyšlo a aj nejaké to 
nové slovko sa  do pamäte vrylo. Vďaka 
patrí pánovi L. Danielikovi, ktorý je k nám 
vždy ústretový a ochotný nás po rybníku 
povoziť na lodičke.                                                                                                          

                                   - ek - 

Pani učiteľka Haraštová v PRUŽINE 

Na našej škole sa šach pri rozvoji matematických zručností využíva už 5 rokov v podobe jednej vyučovacej 

hodiny matematiky v týždni. O prepojenie šachu a matematiky prejavilo na Slovensku záujem niekoľko 

ďalších škôl. Pani riaditeľka zo ZŠ Štefana Závodníka v Pružine ma pozvala k nim do školy, predstaviť im 

spôsob práce na našich hodinách. Mojou úlohou bolo odučiť vzorovú hodinu v prvom ročníku. Deti tejto 

triedy šach doteraz nehrávali, takže to bolo pre ne niečo úplne nové. Spolu s Ing Milanom Szitkeyom (učí 

šach v Trnave) sme potom zodpovedali na otázky učite-

ľov a vychovávateliek, ktoré sa na seminári zúčastnili. 

Prvá vec, ktorú mi učitelia po hodine povedali, bol pos-

treh, že žiaci naozaj pracovali aktívne 45 minút a zapájali 

sa naozaj všetci. Vyzerá to tak, že šach ako matematická 

didaktická hra sa pravidelne na hodinách matematiky zač-

ne využívať od septembra asi na 9 školách a aj v školách 

s rómskou komunitou.  

                                                          -VH- 



Turnaj GPX sa konal v sobotu, 11.3.2016, 

u nás v škole. Najskôr sme sa privítali, 

potom sme otvorili turnaj. Po skončení 

prvého kola sme sa občerstvili chlebíkmi 

s nátierkou a na pitie sme mali čaj, jablko-

vý džús a vodu s BIO citrónmi. Tieto po-

chutiny nám pripravili pani riaditeľka Jan-

ka a pani učiteľka Milica.  

Keď sme skončili, odovzdávali sa 

ceny a nikto neodišiel s prázdnou 

kapsou.  

                 Sára Ovečková 

Šachové okienko Čo je šach? 

Šach (z perzštiny - شاهšáh, kráľ; 

prenesene: kráľovská hra) je determi-

nistická (náhoda nehrá žiadnu úlohu) 

strategická hra s úplnou informáciou 

(žiadny prvok hry nie je utajený) pre 

dvoch hráčov, v ktorej o výsledku roz-

hodujú taktické, strategické a plánova-

cie schopnosti hráčov a tiež ich pozor-

nosť a vnímavosť. Cieľom hry je dať 

súperovi mat. Má v sebe prv-

ky umenia, vedy a športu. Hrajú ju 

dvaja hráči podľa šachových pravidiel. 

Šach rozvíja logické myslenie a cvičí 

pamäť. V dnešnej verzii šachových 

kameňov možno badať alegóriu stredo-

vekej spoločnosti. 

                   zdroj: internet 

Trojica našich šachistiek si v Bratislave počínala na jed-
ničku 

V Bratislave v ZŠ Cenada sa odohral ďalší šachový turnaj zo série GPX turnajov. 
Turnaja sa zúčastnilo 68 hráčov, ale traja z nich už do kategórie GPX turnajov 
nespadajú (majú vyššie šachové hodnotenie ELO, ako povoľujú pravidlá GPX), 
čo však úroveň turnaja len zvýšilo. Turnaja sa zúčastnili aj naše tri šachistky – 
Ema a Ela R. a Kristínka D. Ich výsledok na tomto stretnutí bol mimoriadne 
dobrý, za čo zaslúžia veľkú pochvalu. Ak by ste pozreli výsledkovú tabuľku, tak 
Ela skončila na prekrásnom 7. mieste (bez tých troch hráčov teda štvrtá), Ema 
na 14. mieste a Kristínka na výbornom 30. mieste s 5 bodmi. Ele aj Eme tak 
vzrástli šance prebojovať sa do semifinále GPX Západ vo svojich kategóriách.  

                                                                                           V. Haraštová 

Gabriela (Dubnica nad Váhom, 28. 5. 2016, semifinále Západ D11) 

Elina súperka urobila v poslednom ťahu zásadnú chybu. Potiahla Vb2. Ela jej 
po tomto ťahu už nedala šancu a prichystala jej mat. Nájdeš ho? 

OSUSKÉ — Dňa 14. mája sa hral posledný šachový turnaj GPX tejto sezóny v Osuskom, ktorý mohol priniesť body našim deťom 
do celkového poradia. A aj priniesol. Ema a Ela R. svoju príležitosť postúpiť do semifinálovej skupiny už nepustili zo svojich rúk. 
Na turnaji sa zúčastnilo 67 hráčov, z toho z našej školy si boli zahrať: Ela a Ema R., Juraj Š., Jakub K., Filip M., Kristínka D., On-
drej P., Rafael B. (ale ten hral pod hlavičkou ŠK Holíč). Ela uhrala vynikajúce 4. miesto a uhrala spolu 6,5 bodu z 9 bodov. Toto 
umiestnenie jej zabezpečovalo postup do semifinálovej skupiny GPX Západ D11. V prvej polovici štartovného poľa skončila tiež 
Ema a Kristína, obe uhrali 5 bodov. Ema si týmto výsledkom potvrdila postup do semifinálovej skupiny Západ D14. 

DUBNICA nad Váhom — Dňa 28. mája sa uskutočnilo semifinále Západ (zahŕňa kra-
je – Trnavský, Bratislavský, Nitriansky a Trenčiansky) na ZŠ v Dubnici nad Váhom. Tu 
v každej kategórii hrá už len 10 najlepších hráčov. Ema hrala skupinu dievčatá do 14 
rokov (D14), do ktorej postúpila z celkového počtu 35 hráčok, a to zo 6. miesta. V 
celkovom poradí sa jej v semifinále podarilo uhrať pekné, 7. miesto. Ela postúpila 
do semifinále z celkového počtu 47 hráčok v D11 zo 7. miesta. V semifinále však 
uhrala prekrásne 5. miesto. Obom dievčatám k výsledku gratulujeme a ďakujeme 
za reprezentáciu školy. 



CHI-CHI-CHI, CHA-CHA-CHA 

Pýtali sme sa, čo znamená: 

Prváci odpovedali: 

Klaudia 
Že je divoký, ako divá 
Bára. 
Lenka 
Že to neviem robiť? 
Barborka F. 
Že je blbý? 
Miško 
Že neviem poslúchať. 
Maťko U. 
Keď kričíme, lebo tak. 
Vikinka 
Neviem 
Agátka 
Že vymýšľa. 
Majka 
Že je taký, ako keby sa divne choval. 
Vierka 
Asi, že mu šibe. 
Maťko K. 
Že sa blázni 
 
 
Druháci odpovedali: 
 
Viki 
Že je zbláznený, nevychovaný. 
Emka B. 
Keď sa stále niekto bije a nevie prestať. 
Miško P. 
Že sú na seba zlí a nevedia s tým prestať. 
Anetka S. 
Keď sa niekto nevie ukľudniť. 
 
 
 
 

Prváci odpovedali: 
 
Klaudia 
Poviem to, keď to nie je môj typ, nejaký chlapec. 
Lenka 
Že som tú parketu ja  nevyrobila. 
Barborka F. 
To nie je moja  parketa. 
Miško 
Že to nie je môj deň. 
Maťko U. 
To si nepamätám, to neviem. 
Agátka P. 
Toto neviem. 
Majka 
Že to jemu nepatrí. 
Vierka 
Že je mu z toho na vracanie? 
 
Druháci odpovedali: 
 
Emka  
Že to nie je moje. 
Miško 
Neviem 
Viki 
Že to až tak niekto nevie, že ho to až tak nebaví 
Anetka S. 
Že tú vec nevie. 
 
Ako na tieto otázky odpovedal Ondrej z 3. triedy? 
 
1. Do kože sa nevie vpratať ten, kto je taký aktívny, že 

nevie byť v pokoji. 
 
2. To nie je moja parketa, poviem na niečo, čo mi až 
tak veľmi nejde. 
                           
                                     Rozhovor viedla Eva Kosová  

keď sa niekto nevie vpratať do kože keď povie, že to nie je jeho parketa 

Výlet šiestakov    
            a deviatakov 
Počas jedného z posledných školských týždňov sme sa vla-

kom presunuli do Popradu. Strávili sme tri dni lezením po 

Tatrách, kúpaním sa v Aquaparku a prechádzkami v Poprade. 

Zvládli sme  Štrbské pleso, Popradské pleso aj vodopády.  

Cesta vlakom bola síce dlhá a vlak bol preplnený, ale stálo to 

za to.  Krásne výhľady, nezabudnuteľné zážitky a nové kama-

rátstva. Toto všetko sme stihli za pár dní plných programu 

pripraveného našimi pani učiteľkami. Ďakujeme im za ich čas 

a trpezlivosť.                                                                                                            

                                                                 Juliana Vajlová 



Futbal sme hrali aj súťažne... 

Naši žiaci sa zúčastnili dvoch futbalových súťaží: chlapci z 1. stupňa  futbalového 
turnaja Mc´Donald Cup, chlapci 5.- 7. ročníka  Majstrovstiev Skalického okresu 
v malom futbale. Darilo sa „striedavo oblačno“, prvostupniari mali silných súperov. 
Skončili na 6. mieste.  Reprezentovali títo chlapci: Adam Vajla, Martin Baraník, 
Robko Vogl, Rafael Bartošík, Vilo Horniak, Dan Lejdar, Ivan Machálek, Ľubko Šte-
fánik, Matyáš Vríčan. 

Mladší žiaci hrali v Kopčanoch na trávnatom ihrisku. 
V skupine sa odohrávali vzájomné zápasy. Za súperov 
mali ZŠ Unín, ZŠ Strážnická Skalica, ZŠ Školská Holíč 
a Gbely. Gbely nakoniec neprišli, ale výkon našich 
chlapcov mal stúpajúcu tendenciu. S Unínom prehrali 
0:6 (ten nakoniec aj postúpil, takže prehrať s víťazom 
nie je hanba :) ), s Holíčom sme dali už aj dva góly 2:6 
a so Skalicou sme po tuhom boji vyhrali 3:2. Výborný 
výkon podal náš brankár Ivko Javorský, ktorý vychytal 
tri tutovky súpera. 

Za tento tím hrali: Adam Lašák, Juraj Budinský, Juraj 

Smyk, Radko Dujsík, Ivko Javorský, Jakub Kondla, 

Ľubko Štefánik, Michal Vajla. 

ŠTVRTÁCI „VÝLETOVALI“ NA TERCHOVEJ 

V stredu 8. júna sme my, štvrtáci, vyrazili na výlet do 
Terchovej, rodiska slávneho Juraja Jánošíka. Po ceste 
na Terchovú sme sa zastavili, aby sme sa mohli plaviť 
po Váhu a spoznať slávne skaly Margitu a Besnú. Z pltí 
sme vystúpili pod hradom Strečno. Na hradnej prehliad-
ke sme sa dozvedeli veľa nových informácií, napr. že je 
tam studňa, ktorá má hĺbku až 80 m.  

V penzióne v Terchovej sme sa ubytovali, najedli, prešli 
sa k soche Jánošíka, pohrali sa so zvieratkami v Mini 
ZOO a išli sme spať. Vo štvrtok sme išli na túru do Dol-
ných dier, spoznať ich krásu a zrelaxovať sme išli do 
bazénu v hoteli v Belej. V piatok ráno sme sa pobalili 
a vyrazili sme do múzea, venovaného Jánošíkovi a do 
skanzenu vo Vychylovke, pozrieť sa, ako žili ľudia v 18. 
a 19. storočí. Tento výlet sa mi veľmi páčil. 

                                              Anetka Gučková     

MLADÝ TECHNIK 2016 

Dňa 31.5.2016 zorganizovala SOŠ strojnícka v Skalici 
súťaž Mladý technik pre žiakov základných škôl.  Súťaž 
sa konala v priestoroch školiaceho strediska INA Skalica. 
Zúčastnili sa jej naši dvaja žiaci – Matúš S. a Richard M. 
Ako hovorí Matúš, „... dňa 31. mája som išiel s Rišom 
na technickú olympiádu do INY. Najprv bolo privítanie 
a organizátori nám povedali pokyny. Potom začala súťaž. 
Prvá bola teoretická časť. Tam sme mali úlohy s pevnou 
a voľnou kladkou a pôdorysom. To bolo veľmi jednodu-

ché, ale niektorí súťažiaci to riešili aj 45 minút. Potom nasledovala praktická časť. To bolo už ťažšie. Mali sme 
z latiek urobiť rôzne spoje a ohnúť drôty do tvaru lupy. 

Darilo sa nám. Zo siedmich dvojíc sme skončili druhí. Táto súťaž bola super.“ 



OLYMPIÁDA SKALICKÝCH ŠKÔL 

Tento rok sme sa znova zapojili do Olympiády skalických škôl. Naša neveľká sku-
pinka športovcov (vzhľadom k tým obrovským skupinám z ostatných škôl) sa zapojila do súťaží 
v behu na 60m, na 300m, v skoku do diaľky, v skoku do výšky, v hode kriketovou loptičkou 
a v štafete 4x60m. Súťažili  sme vo všetkých kategóriách a mali sme aj dva pekné  medailové ús-
pechy.  

Adam Lašák zo 7. ročníka hviezdil v behu na 60 m, keď po rozbehoch postúpil a vo finálovom 
behu bol tesne druhý. Úspešný bol aj v hode kriketovou loptičkou  - výkon 46,60 m mu priniesol 
2.miesto v kategórii mladších žiakov.  

Druhou úspešnou bola aj Nina Kvaltínová z 9. ročníka, keď v hode kriketovou loptičkou vo 
svojej kategórii st. žiačok získala tiež 2. miesto výkonom 42,33 m. Od prvého miesta ju delilo len 
17 cm.  

Našu školu reprezentovali: Karin Kunáková, Tamarka Mrvová, Lívia Blahová, Linda Príkazská, 
Tamarka Lašáková, Ivo Javorský, Jakub Kondla z 5. ročníka, Adam Duban, Ella Semanská a Chiarka Blahová zo 6. ročníka, Adam 
Lašák, Juraj Smyk, Denis Masaryk, Sebko Chocholáček zo 7. ročníka, Karolína Semanská, Matúš Snopek , Michal Dobšíček a Jan-
ko Špaček z 8. ročníka, Nina Kvaltínová a Richard Medlen z 9. ročníka.  

Poďakovanie  a ocenenie patrí všetkým zúčastneným, pretože bolo veľmi teplo a už len vydržať vonku na slnku bolo 
odvážne, nieto ešte behať a skákať. 

                                                                                                                                    -iv- 

Volejbalový turnaj v Kútoch 

Aby sme ten volejbal tento rok úplne „neodbili“, dva dni pred kon-
com školského roka sme išli na turnaj do Kútov. Nominovaných bolo 
7 hráčov—síce viac-menej sviatočných volejbalistov, ale o to viac 
oduševnelých. I keď, v istých chvíľach oduševnenie rapídne klesalo...  
Zo siedmich hráčov dvaja ochoreli, a tak sme išli piati. „Požičali“ sme 
si jedného domáceho volejbalistu, ktorý bol naozaj platným hráčom 
nášho tímu.  Okrem nás tam boli ešte tri tímy—dva domáce a jeden 
z Gbel.  
Odohrali sme vzájomné zápasy každý s každým.  
Prvý zápas bol „rozbehový“, na oťukanie—s Kútami „A“ sme prehrali 
0:2.Druhý zápas bol už lepší. Síce sme prehrali prvý set, ale potom 
sme zabojovali, druhý set sme vyhrali a v time breaku sme vyhrali 
tiež. To znamenalo víťazstvo 2:1, čo bolo pre nás veľmi, veľmi ra-
dostné.  Povzbudení víťazstvom sme šli do posledného zápasu s 
Gbelmi, avšak  tie nás schladili. Akoby nie, keď káder ich tímu bol 
naozaj široký—až 12 hráčov, tak mohli kedykoľvek kľudne striedať. 
Nič to však, tretie miesto—medailové—sme mali isté. Cieľ sme si 
splnili—zahrali sme si a navyše sme priniesli do školy aj pohár 
(možno skôr pohárik :-) ) a diplom. 
Týmto im ďakujem, pretože miestami naozaj prekonali sami seba. 
Náš volejbalový tím hral v zložení: Juraj B., Denis M., Janko Š., 
Tadeáš F., Ivko J. a keďže nám vypadli kvôli chorobe dvaja hráči, 
„požičali“ sme si Patrika z Kútov. 
                                                           Chalani, díky! 
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ZÁHORÁCKA OLYMPIÁDA 

Konala sa v Gbeloch. Bola to atletická súťaž a  my sme mali zastúpenú 
účasť v bežeckých disciplínach na 60m, 300m a 1000m, vo vrhu guľou 
a v skoku do diaľky.  

Najviac sa darilo Nine K., ktorá svojím 2. miestom vo vrhu guľou obhájila 
svoje umiestnenie z minulého roka. Gratulujeme a všetkým súťažiacim 
ďakujeme za reprezentáciu školy. Súťažili títo žiaci: Nina Kvaltínová, Ri-
chard Medlen, Matúš Snopek, Mi-
chal Dobšíček, Andreas Schafer, 
Janka Mikulková, Julka Faganová, 
Adam Lašák, Sebastián Chocholá-
ček. 



Posledný piatok v škole, keď ostatní sa už neučia, ma 
naši prváci veľmi milo prekvapili. Čakali ma na hodinu 
šachu s postavenými šachmi na stolíkoch a boli pri-
pravení pracovať. Pravdupovediac, už som nepočítala 
s normálnou vyučovacou hodinou, ale veľmi ma to 
potešilo. Keďže som nemala pripravené veci pre pr-
vákov, siahla som po príprave pre starších a čuduj sa 
svetu, prváci si s tým bravúrne poradili.  

Rozdelili sme sa do 6 skupín po troch deťoch. Každá 
skupina mala priradený jeden diagram, ktorý sa ale 
nachádzal vo vedľajšej miestnosti na papieri. Ich úlo-
hou bolo najskôr správne postaviť zadanie na svojich 
šachovniciach a potom vyriešiť dvojťahové maty.    

Prváci a Matematika na šachovnici 

Do herne, kde boli diagramy, sa zo skupiny mohol 
ísť pozrieť vždy iba jeden, mohli ísť viackrát, nesú-
ťažili na čas, ale museli diagram postaviť správne. 
(Starší žiaci sa môžu ísť na diagram pozrieť každý 
iba raz.) Iba jedna skupina urobila drobnú chybič-
ku, ostatní si poradili bez vážnejších problémov, 
hoci na šachovniciach bolo väčšinou až 12 kame-
ňov (figúr). Prváci riešia len jednoťahové maty, 
ale nenechali sa zaskočiť ani týmito dvojťahovými 
matmi, ktoré vidíte na diagramoch. Skúste ich vy-
riešiť aj vy. Najšikovnejší z nich vyriešili až štyri 
zadania. Troška vám napoviem – ak nedáš šach, 
pravdepodobne dostaneš mat. 

                                                      - vh- 

1. skupina 
biely na ťahu — dvojťahový mat 

2. skupina 
čierny na ťahu — dvojmatový ťah 

3. skupina 
biely na ťahu — dvojťahový mat 

4. skupina 
čierny na ťahu — dvojťahový mat 



5. skupina 
čierny na ťahu — dvojťahový mat 

6. skupina 
biely na ťahu — dvojťahový mat 

ŠPORTOVÉ HRY V NAŠEJ ŠKOLE 

Športové hry v našej škole mali premiéru. 

Nie ako v rámci telocviku, ale ako v rámci 

dobrovoľného súťaženia s cieľom zdoko-

naliť sa a zároveň sa pobaviť. Zapojilo sa 

do nich 35 žiakov a žiačok našej školy. 

Súťažilo sa v troch športových hrách: vo 

florbale, vo vybíjanej a vo futbale. Potešu-

júce je, že sa do každej športovej hry zapojili všetci. Súťažiaci boli rozdelení do piatich tímov, každý tím mal svojho kapitána. Po 

vzájomných súbojoch v každej disciplíne a priradení správneho počtu bodov bolo určené konečné poradie: 

1. tím Adama Lašáka                                                 4. tím Juraja Budinského 

2. tím Matúša Snopka                                               5. tím Paľa Košíka 

3. tím Richarda Medlena 

Riešenia nájdete na str. 12. 



DEŇ MATIEK V NAŠEJ ŠKOLE 
 Vedeli ste, že Deň matiek sa 
oslavoval už 250 rokov pred Kristom? 
Aj keď sa od toho dnešného líšil v 
mnohých veciach, zotrval až po dnes. 
Boli to oslavy v starovekom Grécku na 
pamiatku matky všetkých bohov. Trva-
li po dobu troch dní, od 15. do 18. 
marca. 
Už viac ako 1 600 rokov sa tento svia-
tok slávi aj v Anglicku. Tradoval sa 

vždy štvrtú nedeľu od Veľkej noci (alebo 40 dní). Išlo spočiatku o ce-
remoniál na počesť matky cirkvi. Ľudia putovali do svojich rodných 
diecéz, aby si v rodnom chráme tento sviatok uctili. Tí, ktorí boli po-
krstení v kostole, mali v tom čase povinnosť navštíviť svoju krstnú 
matku. V tom čase však v Anglicku prevažovalo služobníctvo, ktoré 
nemalo ani domov, zväčša žili v príbytkoch svojich pánov. Na Deň ma-
tiek však väčšina dostala voľno a mnohí povzbudení predstavou domo-
va vracali sa k mamám, aby s nimi mohli stráviť aspoň jeden deň. 
V roku 1907 Anna Jarvisová z Philadelphie začala kampaň za národný 
Deň matiek. Tento nápad dostala vtedy, keď jej umrela matka a ona 
jej v deň prvého výročia úmrtia dala slúžiť bohoslužbu. Prečo sa tak 
rozhodla? Dňom matiek chcela Anna Jarvisová upriamiť pozornosť a 
obdiv na všetkých rodičov a posilniť tak rodinné vzťahy, pretože jej 
matka zomrela a ona cítila, že jej počas života nevenovala dosť po-
zornosti a úcty. 
V druhú májovú nedeľu tento sviatok uctievajú napríklad Dáni, Fíni, 
Taliani, Turci, Austrálčania, Belgičania a tiež Slováci.  
 
                                         Zdroj: internet                                                                                                           

                                                     Sárka Ovečková 

Štvrtáci píšu: 

V utorok 17. mája o 16:00 hod sme mali oslavu Dňa ma-

tiek. Každý z nás mal pred vystúpením veľkú trému, ale 

nakoniec sa nám to podarilo dobre. Nikto sa nepoplietol. 

Začínala Nelka s Diankou a básnili básničku na privítanie. 

Okrem básničiek sme predviedli hru na klavíri (Theuška) 

a gitare (Ivko) a Simonka recitovala báseň Ľ. Feldeka Zlatá 

muzika. Mali sme aj pesničky a tance. Tancovali chlapci aj 

dievčatá.  

Rodičom sa páčilo divadielko „Popoluška“ a pieseň „Mami, 

povedz mi“. Na záver vystúpenia sme mamkám dali kvety 

a vyšívané srdiečka s gombíkmi. Niektorí rodičia od dojatia 

plakali až na konci, niektorí od začiatku :-).  

Prváci píšu: 

Byť mamou je najkrajšie „povolanie“ v živote každej ženy. Je 
krásne i náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny čas povedať 
našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú 
a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! 
A preto sa žiaci 1. ročníka rozhodli vyjadriť toto všetko besied-
kou, ktorá sa uskutočnila v utorok 10. mája v telocvični našej 
školy. Po privítaní hostí nasledovala scénka o mravčekovi, kto-
rého nechcela skryť žiadna rastlinka pred dažďom; a hneď na 
to nasledovala ďalšia scénka o lenivom prasiatku, ktoré sa 
rado vyhováralo na všetko možné aj nemožné, len aby nemu-
selo pracovať. Recitovali sa básničky, tancovalo sa, spievalo.  

V závere besiedky žiaci odovzdali svojim mamičkám malý dar-
ček a kvet. 

Darček pre mamičku 

Rozmýšľal som celý deň, čo ti 

mamka darujem. 

Otvoril som pokladničku, chytil 

som sa za hlavičku, 

korunky som všetky minul, na 

sladkosti, na zmrzlinu. 

Vtom ručičky moje vravia, že ti 

pekný darček spravia. 

Šikovné sú, veď  to vieš, dnes si 

darček pozrieť smieš. 

Spravil som ho z lásky, mama, 

veď to dobre vieš. 



Mesiacom knihy je marec. Piataci tvorili svoje knihy v rámci techniky a informatiky. Nie sú to úplne predmety, na ktorých sa 

majú písať knihy, ale tu išlo aj hlavne o spôsob tvorby knihy—nájsť si tému, spracovať ju do príbehu, napísať na papier, pridať 

ilustráciu, zošiť knihu, odfotiť tabletom, upraviť fotografie v počítači, vytvoriť konečný dokument wordu, v ktorom popísali,  o 

čom kniha je, ako vyzerá a pridať k tomu fotografie. Išlo teda o medzipredmetové vzťahy—SJL, INF, TECH, VYV. Ako sa deťom 

knihy podarili, posúďte sami.  

Práce piatakov k Mesiacu knihy 

Moja kniha: Zázračná Veľká noc 

Barbora Prokešová 

K tejto knihe ma inšpirovalo to, že som vždy chcela ísť na 
Veľkonočné ostrovy.  
Knihu som písala spôsobom prózy (rozprávka). Text som 
čerpala z hlavy. Na niektoré ilustrácie som použila ako pred-
lohu internet. Sú kreslené rôznymi spôsobmi: farbičky, vo-
dové farby a na niečo som použila farebné papiere. Postavy: 
mama, priateľ Noro, Sofi, zajac Hop, Veľkonočný škriatok 
Bruno. 

OBSAH: 
Sofi sa jedného rána zobudí a ide sa, ako zvyčajne, naraňajkovať. Mama jej povie, že idú na dovolenku na Veľkonočné ostrovy. 
Ale Sofi nemá rada Veľkú noc ani Vianoce. Takže sa vôbec netešila. No keď prišli, šantila ako malá. Jedného dňa spadla pod 
jednu zo sôch Moai. V podzemí vedeli, že nemá rada Veľkú noc, tak ju o tom poučili. Keď sa potom vrátili domov, o rok na Veľ-
kú noc sa veľmi tešila, keď ju prišiel niekto vyšibať. Rodičia sa divili, ale boli veľmi šťastní, že už nie je urazená, ale usmiata. 

               MOJA KNIHA – Jar 

                   Ivko Javorský 

Táto kniha je o jari. Väčšinou o zvykoch 
a tradíciách. Potom sú tu aj básničky a magický 
začiatok. Knihu som robil spôsobom, akým nero-
bil nikto. Viac som písal ako kreslil. Asi dva obráz-
ky. Knihu som robil prvýkrát aj prvýkrát som šil. 
No čo, učím sa z chýb. Slniečko začalo bez zby-
točných ceremónií čarovať... a vyčarilo knihu, 
ktorú samo pre deti písalo. Toto je obsah. Je tam 
slniečko, kuriatko, slniečko a tráva. Informácie 
sú, samozrejme, z internetu. 

Moja kniha – Cukrová krajina 

            Karin Kunáková 

Moja kniha je o cukrovej kraji-
ne. Odohrávajú  sa  tam rôzne 
príbehy. 
Práve sa tam dejú jarné sláv-
nosti. Stretnete sa tam 
s hocičím od sladkostí až po 

modernú dobu. Stalo sa tam 
aj veľa iných vecí, ale to už 
sa dozviete v knihe. 
                                     

Všetky práce si 

môžete pozrieť 

na webovej 

stránke školy. 



vecí. Nakoniec to bol veľmi vyrovnaný boj a vyhral tím 

z Bratislavy. Súčasťou tohto výletu bol aj obed 

v indickej reštaurácií Ashoka v Bratislave. Bolo to deli-

kátne a netypické jedlo.  

Chceme poďakovať pani učiteľkám, ktoré nás zo-

brali a pomohli nám zorganizovať tento výlet.  

Ďakujeme.                                

                                             Juliana Vajlová 

DEVIATACI NA DEBATNEJ LIGE V BRATISLAVE 

Od piatka 22.4. do pondelka 25.4. sa konalo finá-

le Slovenskej debatnej ligy v Bratislave. Slovenská debat-

ná asociácia (SDA) je občianske združenie fungujúce od 

roku 1999. Venuje sa rozvoju debatných aktivít na Slo-

vensku a v našej krajine je aj jediná. Je v nej už okolo 

1000 členov v 50 rôznych kluboch. Tieto kluby medzi se-

bou  majú turnaje, ktoré finišujú vo veľkolepom finále 

v budove Národnej rady SR v Bratislave. 

 A na toto finále sme sa boli pozrieť. Vstup bol 

zadarmo a mohli sme sa prihlásiť cez internet. Keďže to 

bolo finále a konalo sa na dôležitom mieste, bol tu určitý 

„dress code“, čo znamená, že sme sa museli obliecť do 

elegantného oblečenia. Oproti sebe debatovali a súťažili 

dva kluby o tom, či by mala UK odísť z Európskej únie. 

Jeden bol z Bratislavy a druhý z Košíc.  Ľudia, ktorí deba-

tovali, mali okolo 17-18 rokov a o tejto téme vedeli kopu 

Bratislava, hlavné mesto Slovenska, sa stalo častým 
cieľom výletov jednotlivých tried v tomto školskom 
roku.  Prečítajme si, kde kto bol a čo videl... 

ÔSMACI V MÚZEÁCH 

Vyskúšali sme si griflík i plniace pero... 

V stredu 
6.4.2016 sme 
išli my, žiaci 8. 
ročníka, na 
exkurziu do 
Bratislavy.  
Išli sme vla-
kom a v pláne 
sme mali 
navštíviť dve 
múzeá: Múze-
um školstva 
a pedagogiky 

a Múzeum SPP. 
Najprv sme navštívili Múzeum školstva 

a pedagogiky. Absolvovali sme vzdelávací program, kto-
rý bol o tom, čím žiaci písali v minulosti v škole. Najprv 
sa písalo bridlicou, potom kriedou na malú tabuľku, atra-
mentom s pierkom a nakoniec plniacim perom. Bolo to 
zaujímavé, pretože sme si mohli vyskúšať písanie na ta-
buľky a plniacim pierkom.  
Potom sme sa pomocou MHD presunuli do Múzea SPP. 
Tam nám pán sprievodca najprv pustil film „Od svietiply-
nu až po zemný plyn“, t. j. o histórii plynárenstva. Dozve-
deli sme sa o ložiskách zemného plynu v Severnom mori 
a v Rusku, odkiaľ k nám prúdi, aké má zloženie, ako sa 

ťaží. Potom sme sa presunuli do riadiaceho centra SPP 
na dispečing. Videli sme tam napr. plynovú sieť na Slo-
vensku, získali sme informácie, ako sa reguluje prietok 
plynu do jednotlivých oblastí alebo koľko plynu prete-
čie na ktorých miestach.  

Počas celého výletu sme sa učili, ako si kupo-
vať lístky na MHD a ako ich používať. Bola to dobrá 
skúsenosť. Nákupné centrum Eurovea sme využili na 
obed. 

Výlet bol dobrý a užili sme si veľa srandy.  
                                      
                  Janko Špaček a Matúš Snopek, 8. roč. 



REDAKČNKoordinátorka: Mgr. Ivona Valentovičová 

Členovia redakčnej rady:  

Michal Dobšíček, Radko Blaha, Juliana Vajlová, Linda Černinová, Jakub Kondla, Sára Ovečková, Simona Levočová, Semanská 
Karolína 

Riešenia k diagramom: 
Prvý diagram 

Dh7+ Kf8 (Dáma na h7 dáva šach, čierny 
kráľ ustupuje na f8 a dáma dáva mat  

Df7#  na f7) 
Druhý diagramoch 

-------        Dh3+ 
Kg1       Dg2# 

Tretí diagram 
Sh6+     Kg8 
Ve8# 

Štvrtý diagram 
--------   Dxg1+  (x znamená branie) 
Vxg1      Vh4# 

Piaty diagram 
------- Dxa2+ 
Kc1     Da1# 

Šiesty diagram  
Dxf8     Kxf8 
Vh8# 

Ako sa páčil tento školský 
rok? 
...PÁR POSTREHOV NAKONIEC 

Mne sa tento školský rok veľmi páčil. Najviac sa mi asi páčil 
výlet do Terchovej. Prvý deň sme boli v Jánošíkových dierach 
a potom sme išli do bazéna. Na druhý deň sme išli do skanze-
nu Vychylovka a pozrieť sa na drevený orloj. TENTO ŠKOLSKÝ 
ROK SA MI VEĽMI PÁČIL!!!  

                                                              Nelka Pekárková 

...boli sme v Terchovej a nenašli sme valašku po Janošíkovi  :-
) 

                                        Ľubko  Štefánik 

Tento školský rok sa mi veľmi páčil. Prvýkrát som sa 

zúčastnila Hurbanovho pamätníka a na obvodnom 

kole som skončila na 3. mieste. Recitovala som básničku Čert 

slúži. V zime sa mi páčilo na lyžovačke vo Veľkej Rači - Oščad-

nica. Páčil sa mi tam veľký snehový kopec. Vždy sme sa tam 

vybláznili a prišli sme celí  mokrí. Ale najviac sa mi páčilo na 

výlete s pani učiteľkou Jankou a vychovávateľkou Evičkou na 

Terchovej. Boli sme na Strečne, viezli sme sa na pltiach po 

Váhu, boli sme na turistike v Jánošíkových dierach, videli sme 

slovenský orloj a drevený betlehem. V piatok 17. júna sme 

mali v jedálni našej školy rozlúčku s prvým stupňom a prespali 

sme v škole.  

                                                      Dianka Černinová 

SIEDMACI POZNAJÚ BRATISLAVU NAJLEPŠIE... 

... že prečo? No pretože tam boli už viackrát, možno štyrikrát. 

Najprv boli s ostatnými spolužiakmi z druhého stupňa na Ti-

tanicu a v parlamente, potom putovali pod názvom Putova-

nie ako na dlani - najprv BA v Mirbachovom paláci, potom v 

Prírodovednom múzeu a potom zastávka v Space World. Pu-

tovanie 2 mierilo do Pálfyho paláca, do Indickej reštaurácie, 

na prehliadku mesta so sprievodcom a nakoniec Laser Game. 

Putovanie 3 smerovalo do Rusoviec, do Čunova a do Au-

parku. Podané skrátene :).  

Že už iste ovládajú, ako sa kupujú lístky na MHD, ako sa ňou 

vôbec cestuje, kde nastúpiť, kde vystúpiť a čo si 

všímať v našom hlavnom meste, o tom netreba 

pochybovať.  Iste majú veľa zážitkov a veľa 

poznatkov. Super! 

... AJ PIATACI A PRVÁCI BOLI V BRATISLAVE ... 

... a kam vyrazili? Čítajme: 

Do Bratislavy sme vyrazili 23. 6. 2016. Prvá zastávka bol 

Kidshouse. Veľmi sa nám tam páčilo, lebo sme sa mohli vy-

šantiť. Najlepšia bola desaťmetrová šmýkačka a trampolíny. 

V čase obeda sme mali my, piataci, rozchod v Avione 

a prváci išli s pani učiteľkami na obed do obchodného domu 

IKEA. Ďalšia zastávka bola v Dóme sv. Martina. Prehliadka 

a výklad bol veľmi zaujímavý a veľa sme toho dozvedeli. 

Pešo sme sa presunuli do Galérie mesta Bratislava. Mali pre 

nás pripravený zaujímavý program. Tu sme si prezreli výsta-

vu fotografií K. Kalaya. Všetci sme odišli 

s vlastnoručne vyrobeným suvenírom. Tento nároč-

ný deň sme zakončili zmrzlinou a išli sme domov. 

Prežili sme veľmi pekný deň.  

                                                          PIATACI 

Čo na konci školského roka priať? 
Veľa dní, keď sa budete môcť smiať... 

veľa slnka, vody, pohody... 

nech sa nedejú žiadne neželané náhody... 

 

Radosť, zážitky a veľa kamarátov... 

nemať smútok na tvári ... 

nech vám nie je nič ľúto... 

 

Užite si prázdniny,  

bežte k starkej, k moru, do hôr, ... 

všetko má to svoje čaro... 

užívať si máte nárok. 

 

KRÁSNE PRÁZDNINY, DETI!!! 


