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ÚVODNÍK 

     
                  
Milí čitatelia!  

 

Konečne sme sa dočkali!  

Je tu jún a s ním prichádza aj to, na čo sa všetci tešíme najviac.  

Úžasne dlhé LETNÉ PRÁZDNINY.   

 

Dúfame, že školský rok ukončíte s hlavou hore a hrdo prinesiete domov svoje 

vysvedčenie.  

Nie je to totiž len zdrap papiera, ale je to výsledok vášho celoročného úsilia. 

Veríme, že sa za vaše vysvedčenie nemusíte hanbiť.  

A ak sa v ňom náhodou vyskytlo niečo, čo vám nie je celkom po chuti, môžete to v 

budúcom školskom roku napraviť.  

 

Tento rok od nás opäť odchádzajú naši deviataci. Držíme im palce na stredných 

školách a veríme, že na nás budú radi spomínať. 

 

V tomto školskom roku naša škola dýchala slávnostnou atmosférou, šťastím 

a radosťou.  

Oslávili sme jej krásne 30-te narodeniny. Mali sme rôzne aktivity, zrealizovali 

sme veľa akcií a projektov,  a ako každý rok, aj tento rok pribudlo v našej škole 

veľa nových úspešných žiakov, ocenených v rôznych súťažiach. 

 

Veríme, že sa vám naša ponuka článkov bude páčiť a už teraz sa tešíme na 

stretnutie s vami v budúcom školskom roku.  

Hlavne na vaše zážitky, ktoré stvárnite do kresieb a básničiek a ponúknete nám 

ich do septembrového čísla.  

 

Ďakujeme za priazeň  a za celú redakciu Vám prajeme ešte raz krásne prázdniny. 
 

                                                            

       Dovidenia pri čítaní ďalšieho čísla!  

 

 

 

   

                     



                                                                                                                                                                                     

 3 

 

 

 

 

Obsah 
 

Úvodník  

Zo života školy                             
Motýle v školskej triede 

Švihadlová maratón show 

Atlantis 

Výtvarná súťaž  „Nitra - moje mesto“ 

Malá finančná akadémia s Kozmixom v EDULABE 

Beseda v Čarovnej čitárni 

Karneval 2018 

Divadelná tvorba  v 5.B  
Exkurzia 9.A a 7.A 

Adoptuj kravičku    

Hands on CLIL 

Deň Európy na našej škole 

Deň matiek v 1.A 

30.výročie školy  

Na dopravnom ihrisku 

Projekt Erasmus + „STEM – veda a technika vo vyučovaní“ 

Štefánik 

Zelená škola  

V školskom klube                  

      Zo života krúžkov  
        Čarovná čitáreň 

        Florbal  

        Kreatív  

        Ekologický 

        Praktická geografia    Vareška a kulinár 

        Tanečný krúžok 

        Detský atletický krúžok 

        Centrum voľného času 

Relax                                          
Hádanky  Vtipy 
Vlastná tvorba  

           Hudobné okienko  

           Žiackym perom Letná maľovanka                    



                                                                                                                                                                                     

 4 

 

Motýle v školskej triede 
Škola hrou, tak by sme mohli nazvať veľmi zaujímavé a náučné pozorovanie etáp 

vývoja motýľa s krásnym pomenovaním Babôčka admirálska. Naši druháci mohli 

pozorovať vývoj tohto krásneho motýľa od húseničky, cez kuklu až po dospelého 

motýľa. Pozorovanie trvalo dva týždne, a za ten čas si deti mohli overiť 

teoretické vedomosti z Prvouky. Dospelé motýle nakoniec žiaci vypustili 

v školskej záhrade z chovných staničiek do voľnej prírody. 

Takéto učenie je vždy príjemné a veľmi zaujímavé. 

                                                                                              

p.uč. Titková 

 

Švihadlová maratón show 

V apríli sa medzi mladšími žiakmi našej školy konala súťaž v skákaní na 

švihadle - Švihadlová maratón show. Súťažilo sa v skákaní na výdrž, na 

čas a v skupinovom skákaní. Zúčastnilo sa 12 tried 1. – 4.ročníkov 

a celkovo 36 žiakov. Cenu a diplom získali v každej kategórií a v každej disciplíne 

prví traja. Veríme, že heslo *Tešíme sa na vás aj v budúcom školskom roku* bude 

naplnené do bodky. 

                                                                                                 p.uč. Babušíková 

 

Atlantis 
Dňa 15.5.2018 triedy VI.A, VI.B a V.B navštívili zábavno-náučné centrum Atlantis 

v Leviciach. Žiaci mali možnosť sa zábavnou formou učiť o kozme, ľudskom tele, 

vynálezcoch, či vyskúšať si rôzne fyzikálne zákonitosti v praxi. Mohli  ovládať 

dron, vytvoriť okolo seba veľkú bublinu, vyskúšať očné klamy a 4D realitu alebo 

sa obliecť do skafandrov kozmonautov. Bol to deň plnohodnotne strávený 

zábavným učením, ktorý sa nám páčil i napriek tomu, že vonku „lialo“ ako z krhly.  

p.uč. Ácsová, Ulianková 
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Výtvarná súťaž  „Nitra - moje mesto“ 
Ako po iné roky, aj v tomto školskom roku Mesto Nitra, Centrum voľného času,  

zorganizovalo projekt  „Nitra -moje mesto“ , ktorý má literárnu a výtvarnú časť. 

Do výtvarnej časti sa zapojili aj žiaci našej školy.  Témy k spracovaniu boli:  

1. Moje mesto – tu žijem a vyrastám 

2. Mesto budúcnosti 

3. Moje mesto, príroda a ekológia  

4. Z histórie mesta 

Deti maľovali a kreslili svoje mesto, sídlisko, školu a prírodu okolo nás. 

Najlepšie a najkvalitnejšie  výtvarné práce  sme zozbierali a odoslali do CVČ. 

Potešili sme sa, pretože spomedzi 145 prác, ktoré odborná porota ocenila v 

jednotlivých vekových kategóriách sú aj práce našich žiakov. V kategórii 1.- 4. 

budú 5.júna v Synagóge ocenení A. Palka a V. Kohútová a v kategórii 7.- 9. M. 

Lavrinc.  

p.uč. Srnková 

  

Malá finančná akadémia s Kozmixom v EDULABE 

Tento jedinečný projekt je ukážkou vízie projektového vyučovania, ktoré 

abstrahuje od predmetu a blíži sa k svetovému trendu tematického 

vyučovania zameraného na praktické zručnosti. Do projektu  sa zapojili  

4.A,4.C a 3.B triedy. Formou tvorivej hry tvoria  mesto Kozmixland. Učia sa 

ako a kedy použiť platobnú kartu, internetbanking, či hotovosť, čo 

je  bankomat, úver, plánujú  dovolenku, zisťujú ako výhodne nakupovať. 

V rámci projektu získali žiaci prístup k interaktívnym cvičeniam a p.učiteľky 

získali metodiku na vyučovanie finančnej gramotnosti. V mesiaci jún žiaci z triedy 

4.A a 4. C vycestovali do Bratislavy, kde sa stretli naživo s Kozmixom, vyskúšali si 

rôzne aktivity z projektu Malá finančná akadémia v priestoroch Edulabu. 

Stretnutie bolo pre deti veľmi zaujímavé a pútavé. 

                                                                  p.uč. Moravčíková 

 

Beseda v Čarovnej čitárni 
V marci sme v školskej knižnici privítali na besede spisovateľa, scenáristu 

a autora mnohých scenárov pre deti a mládež v RTVS, Jána Uličianskeho.  

Spisovateľ priblížil žiakom 2. až 4. ročníka prácu spisovateľa. Žiakom porozprával 

o svojom spisovateľskom „chlebíčku“, ako sa z neho stal spisovateľ. Od svojich 

študentských čias až po súčasnosť berie inšpiráciu z momentov, ktoré mu 

prináša sám život. Autorským čítaním ukážok zo svojich knižiek predstavil deťom 

tri knihy: „Leonardo, kocúr z ulice“, „Analfabeta Negramotná“ a „Tajomstvo 

Čierneho Dvora“. V besede žiakom prezradil, čo ho konkrétne inšpirovalo napísať 

tieto knižky. Ján Uličiansky je autorom úspešnej detskej relácie v RTVS 

„Trpaslíci“. Reláciu sledujú tisícky menších aj väčších televíznych zvedavcov po 
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celom Slovensku. Pán spisovateľ bol veľmi milý, priateľský a trpezlivý. Besedu 

zavŕšil autogramiádou spolu s venovaním do kníh, ktoré si deti mohli zakúpiť 

priamo na besede.     

p.uč. Titková 

 

Karneval 2018 
Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov a karnevalov. Aj na 

našej škole sa stal karneval tradíciou. V tomto školskom roku sa konal 12. 

februára 2018 pre všetkých žiakov 1. -9. ročníka. Konal sa v priestoroch veľkej 

telocvične, ktorú veľmi pekne vyzdobili a pripravili pani vychovávateľky. 

Karneval uvádzala pani učiteľka Mgr. Katarína Zemanová. Rozmanitosťou, či 

nápadmi v podobe krásnych kostýmov a masiek očarili všetky deti. Na tanečnom 

parkete sa vykrúcali princezné, zvieratká a iné rozprávkové postavičky. Víťazov 

bolo niekoľko. Z každej triedy boli vyhodnotené tri najlepšie masky. Po 

vyhodnotení si všetci dobre zatancovali a zabávali sa na dobrú hudbu. 

p.uč. Srnková  

Divadelná tvorba  v 5.B  
Úloha pre žiakov vyplývala z tematického zhrnutia – rozprávka - žiaci si mali 

vybrať akúkoľvek  ľudovú rozprávku.  Na prípravu dostali základné body, ktoré 

museli dodržať: 

- vlastná tvorba textu  

- vlastná  výroba kostýmov   

- vlastná výroba kulís. 

Aby sme žiakov naučili aj slušnému a správnemu správaniu sa na 

kultúrnych divadelných podujatiach, v  triede si vytvorili - javisko a 

miesta pre obecenstvo. Každá divadelná hra potrebuje aj vstupenky, 

miestenky a VIP sedadlá, aj to  museli naši tvorcovia splniť. Žiaci pri 

predstavení svojich rozprávok nesklamali. Texty, kostýmy kulisy - to všetko 

splnili na výbornú. Dokonca cez prestávku - VIP hostia ( p. zást. Meňhartová, 

p.uč. Šavelová, obecenstvo -  boli ponúknutí vlastnoručne vyrobenými koláčikmi 
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od žiakov. Všetci - hostia, aj obecenstvo - najviac ocenili rozprávku zo skupiny 

žiakov: Paulďurová, Gažová, Záhradníková, Chalupková, Adámeková.  

Ďakujeme za príjemný kultúrny zážitok. 

p.uč. Šavelová 

 

Exkurzia 7.A a 9.A 
Dňa 27. marca žiaci 9.A a 7.A navštívili v Bratislave Múzeum židovskej kultúry. 

Počas exkurzie sa oboznámili s:  

- dejinami židovského národa – ako osídľovali svoje územie, holokauste, vzniku 

štátu Izrael, konflikty s Palestínčanmi, 

- rodinnými zvykmi a tradíciami od narodenia až po smrť, 

- prezreli si artefakty, ktoré sú v múzeu vystavené. 

 p.uč. Zaťková 

 

Adoptuj kravičku 

„Hurá, máme kravičku!“ – pokrik, ktorý ste dnes mohli počuť z triedy štvrtákov. 

Tešili sa, že majú svoju kravičku, o ktorú sa budú starať. Ako?  Virtuálne.   

Adoptuj kravičku je projekt Mliečneho fondu, financovaný slovenskými 

prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka a mliečnych 

výrobkov pôvodom zo Slovenska, do ktorého sa zapojili aj 

žiaci ročníkov 1.- 4. Každá trieda dala svojej kravičke 

meno a bude ju kŕmiť, čistiť, či hrať sa s ňou.  

V Oponiciach býva kravička Milka, Dominika, Šely, Hanka, 

Melinka, Mafinka, v Preseľanoch Hviezdička  a  Cila, 

v Sasinkove zas  Milka. V triedach, či vo vestibule školy 

máme zavesené  rodné listy kravičiek, o ktoré sa staráme. 

Ako? Zbierame kódy zo slovenských mliečnych výrobkov, ktoré konzumujeme, 

aby sme mali dosť dukátov na opateru svojich kravičiek. 

Už sa tešíme na stretnutie so svojou kravičkou na farme V Oponiciach. Bude to  

22.6. 2018 a pôjdu deti z  1.A,2.A,2.B,2.C,4.A a 4.C.  

p.uč. Moravčíková 

Hands on CLIL 

ZŠ Škultétyho 1 v Nitre je realizátorom medzinárodného projektu „Hands on 

CLIL“ v rámci programu Erasmus+.  

Do projektu sú zapojené 4 krajiny- Španielsko, Portugalsko, Turecko a Slovensko. 

Druhé stretnutie týchto krajín sa uskutočnilo v termíne od 22. 4.- 27. 4. 2018 

v španielskej Ibize. Cieľom stretnutia bol vzdelávací program pre učiteľov 

a žiakov zameraný na integráciu vyučovania anglického jazyka a obsahu 

odborného predmetu, povedané inými slovami - vybraný predmet alebo jeho časť 

sa učia žiaci v  anglickom jazyku.  Kombinácia predmetov 

a jazyka dáva žiakom možnosť lepšie sa pripraviť na život 

v zjednotenej Európe, v ktorej je mobilita pracovníkov 
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a študentov čoraz väčšou samozrejmosťou. V CLIL-e žiaci komunikujú vo svojom 

študijnom odbore v anglickom jazyku, a tak sa ho učia používať ako pracovný 

jazyk. To im otvára dvere nielen na pracovné trhy v zahraničí, ale aj k vzdelaniu 

na zahraničných univerzitách.  

                                                                 p.uč. Meňhartová 

 

Deň matiek v 1.A 

Dňa 24. 5. 2018 sa v 1.A konala besiedka pri príležitosti Dňa matiek. Deti si pre 

svoje mamičky a babičky pripravili veľmi pekný kultúrny program. Mamičky 

a babičky privítali básňou Privítanie a potom nasledovali ďalšie scénky, piesne 

a básne, ktorými deti chceli povedať mamičkám ako veľmi ich majú radi, ľúbia 

ich a sú im vďačné za všetko, čo pre nich robia. Na konci vystúpenia každé dieťa 

svojej mamičke poďakovalo a darovalo jej malý darček, ktorý samo vyrobilo. Na 

záver programu bolo pre deti a mamičky pripravené občerstvenie a veľká torta 

v podobe šlabikára od jednej šikovnej mamičky.  

p.uč. Srnková 

 

 

Deň Európy na našej škole 

Pri príležitosti Dňa Európy sa na našej škole uskutočnili viaceré aktivity. Prvou 

bola  Výtvarná súťaž – Európa očami detí, ktorej sa zúčastnili žiaci 1.-4. 

ročníka. Vznikli veľmi pekné výtvarné práce, z ktorých najkrajšie boli 

vyhodnotené a ocenené. Druhá mala názov Beh vytrvalosti. Naša škola sa 

rozhodla nesedieť a vytiahnuť deti  z lavíc, dať ich do pohybu a predovšetkým 

prebudiť v nich pozitívny vzťah ku športu. Deti sa s chuťou  pred behom 

rozcvičili, aby si mohli zabehnúť vytýčenú trať. Potom si zmerali silu prváci 

a druháci z  1.B a 2.B. 

Tretia aktivita mala názov Poznávame európske mestá. Žiaci 8. a 9. ročníka tvorili 

ppt.prezentácie o európskych mestách. V poslednej aktivite s názvom Moje 

zážitky z projektového stretnutia CLIL, predstavili dievčatá S.Szombayová a N. 
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Nedosóczka svojim spolužiakom, čo zažili počas týždňa v španielskej Ibize počas 

vyučovania alebo voľných chvíľ v rodine Španielov.                                                                                                                                                        

 

30.výročie školy  
Ani sme sa nenazdali a uplynulo 30. rokov od  založenia 

a otvorenia školy ZŠ Škultétyho  1  v Nitre.  

A túto udalosť si pripomenuli učitelia, žiaci  

Akadémiou k 30. výročiu školy.  

Celej slávnosti ale predchádzala príprava - kultúneho programu. Hlavné slovo a 

organizátorkou programu bola p. Zemanová. Celým kultúrnym programom nás 

sprevádzali moderátori - Behinská, Zeleňák. Nezsabudli sme ani na športového 

redaktora - Vajdu a kameramana - Gyürüsiho. Po úvodnom otvorení moderátori 

privítali aj p. primátora Dvonča a p. riad. Martincovú. P. Dvonč zaželal do ďalších 

rokov veľa úspechu a tvorivých síl. P. riaditeľka odpovedala na otázky našich 

zvedavých kometátorov. Zaspomínali sme si na uplynulé roky, počty žiakov, 

nezabudli sme na bývalých ped. pracovníkov  ani na  žiakov, ktorí preslávili meno 

našej školy. 

Začal program. Komentátori postupne uvádzali na scénu jednotlivé programy. 

Žiaci, ktorí boli zastúpení od všetkých ročníkoch, ukázali, čo dokážu. Takto sme 

ich poznali v speve, v tancoch, športovej činnosti, v hre na hudobný nástroj. 

Nezabudlo sa ani na scénické tance a moderné  tance. No aký by to bol prenos, 

keby chýbala reklama. Ani na tú naši tvorcovia nezabudli. Atmosféra nálada  bola 

vynikajúca - vystupujúci zožali aplauz a  radosť z dobrej prípravy. A  na záver 

pieseň o priateľstve a  sladká odmena -torta -  ukončili program.  

K príležitosti Akadémie 30. výročia školy  - škola vydala buletin - s históriou 

školy a fotodokumentáciou.   

Akadémia skončila - prajeme škole a hlavne všetkým ped. a neped. pracovníkom, 

žiakom a aj budúcim žiakom - veľa úspechov  do ďalších  rokov.  

p.uč. 

Šavelová 
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Na dopravnom ihrisku 
Dňa 21.5.2018 žiaci IV.A triedy navštívili dopravné ihrisko, kde si okrem 

získania teoretických poznatkov rozšírili aj praktické zručnosti pri ovládaní 

bicykla ako dopravného prostriedku, stali sa priamymi účastníkmi dopravnej 

premávky a vyskúšali si nielen jazdu na bicykli, ale aj na kolobežke.  

 p.uč. Zahoranová 

 

Projekt Erasmus + „STEM – veda a technika vo vyučovaní“ 
Žiaci 2. A triedy, v tomto školskom roku, uskutočnili niekoľko zaujímavých 

videokonferencií so svojimi zahraničnými kamarátmi. Prostredníctvom skype -  

spojení si mohli priblížiť život kamarátov v  Belgicku, Fínsku, Nórsku, Poľsku a v 

Lotyšsku.  Spoznali a predstavili si tak navzájom: 

 najobľúbenejšie vyučovacie predmety 

 najobľúbenejšie jedlá a maškrty 

 najobľúbenejšie hračky, hry a knihy     

 najobľúbenejšie športy 

 zaspievali si pred Vianocami tradičné koledy v materinskom jazyku 

V apríli si deti v aktivite „Veľká výzva“ vyskúšali zostrojiť auto – obojživelník, 

ktoré dokáže jazdiť po ceste ako aj preplávať vodnú prekážku a neponoriť sa. 

Predstavili sa druháci z Lotyšska, Belgicka a zo Slovenska ukážkami zostrojených 

áut – obojživelníkov.  Naši žiaci, Matúško Lazorišák, Sebi Tóth, Maťko Mezey 

a Radko Hudec spolu s oteckami, vyrobili autíčka, ktoré sa možno v budúcnosti 

stanú takýmito zázračnými „autami – obojživelníkmi“. Skonštruovať podobné autá 

sa pokúsili v skupinách všetci žiaci z 2. A.  

 p.uč. Titková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štefánik!   
Veľký malý muž! 

Tak nám ho predstavila príjemná sprievodkyňa v múzeu - jeho rodnom dome 

v Košariskách, ktoré sme navštívili 30.5.2018 so žiakmi ôsmeho ročníka. 

Dozvedeli sme sa tam o ňom aj to, čo nepíšu v učebniciach a z úcty k tomuto 

slovenskému velikánovi sme vystúpili k jeho mohyle na Bradle.  

p.uč. Jančiarová  
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Zelená škola  
Zelená škola sa v jarnom  období prehrýzla do finále 2.certifikačného obdobia. 

14. mája nás navštívila hodnotiteľská skupina, ktorá posudzovala, či obhájime 

certifikát Zelenej školy a udržíme si zelenú vlajku aj v ďalšom dvojročnom 

období. Vo vestibule sa objavil nový EKO- kódex, ktorého autormi sú ôsmaci- 

Kristínka Klementníková, Filip Gyürüsi, Matej Polák a žiaci 1. a 2. ročníka, ktorí 

s vervou zbierali krabice od topánok. Poďakovanie však patrí všetkým učiteľom 

a žiakom, ktorí pracovali na plnení úloh EAP a bez nich by nevznikli použité 

fotografie. Kolégium Zelenej školy zároveň verí, že nádoby na separovaný zber, 

ktoré ste vyrobili na Deň Zeme slúžia svojmu účelu a vo svojich triedach odpad 

triedite. Pripomíname, len že do nádob s plastami, dávame iba PET- fľaše, 

pretože na tie máme odberateľa.  

Pekné leto a veľa zážitkov z krásnej prírody Vám praje kolektív kolégia Zelenej 

školy. 

p.uč. Lavrincová 

 

 

 

V školskom klube 
V mesiaci február  podľa výzvy "V zdravej škole  - zdravé deti" prebehla 

v školskom klube súťaž  s názvom  "Čisté tanieriky", ktorej  cieľom bolo hravou 

formou deti motivovať a vzbudiť u nich záujem o zdravé stravovanie a zdravý 

životný štýl. Deťom sa to veľmi páčilo, ale najviac sa  z toho tešili  pani kuchárky, 

keď videli tie „prázdne – čisté“, tanieriky. Ďalšou akciou vo februári bolo 

"Stavanie snehuliakov v ŠKD". Deti sa poriadne vyšantili a zapotili pri stavaní 

riadnych strážcov našej školy. Všetci súťažiaci boli  odmenení sladkou maškrtou. 

V mesiaci máj zorganizovala p. vych. Sucháňová futbalový turnaj medzi 

oddeleniami ŠKD. Zúčastnili sa ho chlapci druhých ročníkov. Boli to veľmi 

zaujímavé zápasy. Ostatné deti hráčov povzbudzovali, skandovali, držali im palce. 

Rozhodca bola p. vych. Bartíková. Nakoniec sa na 1.mieste umiesnili chlapci zo 

4.odd., na 2.mieste z 5.odd., na 3.mieste zo 6.odd. Všetci hráči boli odmenení 

medailami a sladkými odmenami, víťazi získali pohár. 

Pohár "najlepší strelec " získal Jakubko Grujbár zo 

4.odd..  

"Sranda hry v ŠKD" je názov súťaže, ktorú pripravila 

pre deti v dňoch od 18.5.do 28.5.2018 p. vych. 

Raczká. Na školskom dvore deti súťažili  v hádzaní 

kruhov, vešaní prádla, pretekali cez „pohyblivý 

chodník“,  predvázali  rôzne pohybové kreácie za 

pomoci hula hoop kruhov, či švihadla, použili tenisové 

rakety na prenášanie loptičky v behu ...  

     p.vych. Raczká, Sucháňová                                                                                  
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Čarovná čitáreň 
V Čarovnej čitárni sme v marci privítali deti z jednotlivých školských oddelení 

zo ŠKD. Prváci riešili rozprávkové hádanky, druháci si vyskúšali, ako vyzerá rok 

v živote včiel, tretiaci a štvrtáci sa na besede so spisovateľom dozvedeli, ako 

vzniká literárne dielo - kniha. 

V rámci podpory rozvoja čitateľskej gramotnosti sa žiaci druhého a štvrtého 

ročníka zapojili do čitateľskej súťaže, ktorú vyhlasuje Krajská knižnica Karola 

Kmeťku v Nitre, Čítajte s nami. Mladí čitatelia počas šiestich mesiacov plnili 

rôzne čitateľské úlohy a pravidelne navštevovali Krajskú knižnicu na Klokočine. 

Žiaci 2. A triedy sa umiestnili v 1. kategórii na 1. mieste. Čitateľským kráľom (za 

najviac prečítaných kníh) sa stal Simon Tóth z 2. A. 

Mladí čitatelia si v druhom polroku vypožičali a prečítali zo školskej knižnici 

približne štyristo rozličných kníh.  

                      p.uč. Titková, Srnková a Peniašková, školské knihovníčky 

 

Kreatív                                                                                                      

Krúžok Kreatív v sebe zahŕňa  rôzne druhy tvorenia. Keďže vonku sa už oteplilo, 

kreatívne dielne sa neraz odohrávajú práve v areáli školy. V jedno popoludnie 

sme tvorili len z prírodného materiálu a výsledok nás príjemne prekvapil. 

Spoločnou prácou sme vytvorili neobyčajnú pestrofarebnú mandalu, ktorá 

skrášľovala okolie školy niekoľko dní.   V rámci pracovného vyučovania si žiaci 

IV.A triedy vyskúšali svoje kulinárske zručnosti v školskej kuchynke. Predstava 

šťavnatého ovocia a rozpustenej čokolády nás hnala do činnosti. Po príprave 

ovocných špízov nasledovalo rozpúšťanie 3 druhov čokolád a spísanie receptu na 

pripravený baliaci papier. Čokoládou umazané tváre detí boli dôkazom toho, že 

nám skutočne chutilo. 

p.uč. Zahoranová  

Florbal 
Tak ako aj minulý rok, aj tento, sa konal florbalový krúžok na našej 

škole. Navštevovalo ho 23 prihlásených žiakov, ale počet sa v priebehu 

roka úmerne s obľúbenosťou tohto športu u mladých zvyšoval. Dôkazomje aj 

účasť dievčat na krúžku.  Najbližšie nás čaká turnaj ročníkov, ktorý sa bude 

konať na našej škole v mesiaci jún, kde najlepší žiaci budú v nasledujúcom 

školskom roku reprezentovať našu školu v národnej školskej florbalovej lige pod 

záštitou nadácie televízie JOJ.                                        p.uč. Topor 
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Ekologický krúžok  

Členovia ekologického krúžku v jarných mesiacoch pracovali najmä na jednej 

z úloh projektu Environmentálni experti a spoločne pripravovali krátke divadelné 

predstavenie o Princeznej Lesanke.  

Toto predstavenie nám poslúžilo na vysvetlenie princípu separovania odpadu 

v prváckych triedach. 

S prvým jarným slnkom sme vyšli do školskej záhrady a vyčistili pocitový 

chodník, zasadili priesady na políčko a skontrolovali tabuľky na náučnom 

chodníku. Ukázalo sa, že nás čaká ešte veľa práce. Napríklad obnovenie tabuliek 

na náučnom chodníku, zber liečivých byliniek, výroba bylinkového sirupu a údržba 

políčok.  

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú a o svoje políčko sa pekne starajú. 

Zvlášť vysoko si ceníme iniciatívu pani učiteliek Peniaškovej a Srnkovej a ich 

žiakov, ktoré na Deň Zeme revitalizovali bylinkovú záhradku. 

                                                                    p.uč. Lavrincová  

 

Praktická geografia 
Náplňou krúžku bolo spoznávanie zaujímavosti v Nitre aj v okolí. Navštívili sme 

hrad Gýmeš, vystúpili sme na Zobor, Kalváriu, Nitriansky hrad a Drážovský 

kostolík.  

Veľmi zaujímavé boli predmety, ktoré priniesli misionári zo svojich pôsobísk 

v Ázii, Afrike a v Latinskej Amerike, ktoré sme videli v Misijnom múzeu pod 

Kalváriou. 

Pozreli sme si filmy od P. Barabáša o živote domorodcov na Novej Guinei, v povodí 

rieky Omo v Etiópii a prechod Slovákov cez Severný pól. 

Pracovali sme s katalógmi cestovných kancelárií a plánovali sme rôzne dovolenky. 

Pripravovali sme na geografickú olympiádu. 

 p.uč. Zaťková 
 

Vareška a kulinár 
Ako každý rok aj tento rok sme s detičkami napiekli veľmi veľa sladkých a 

slaných receptíkov, ktoré máte možnosť niekedy vidieť na našej webovej stránke 

školy. Každým rokom vidím posuny u detí ako sa menej boja pracovať s nožom, 

ako chcú samé krájať a umývať riady, utierať. 

Každým ďalším rokom nám pribúdajú aj chlapci, ktorí majú vzťah k vareniu a 

pečeniu a to nás veľmi teší.  

Niekedy je trošku náročnejšie stále vymýšľať niečo nové, rýchle, a tak aby som 

zapojila všetkých, ale keď vidím radosť v tých malých tváričkách a zatiaľ na 

všetko len mňaaaam mňaaam počujem, tak sa to oplatí. 

                                                                      p.uč. Rebejová 
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Detská atletika 
Behanie, skákanie a hádzanie sú základné pohybové aktivity. Atletika hravým 

spôsobom priťahuje deti k športu a je východzou bránou pre iné športové 

disciplíny či športové hry. Na našej škole už druhý rok pracuje záujmový útvar 

Detská atletika, určený pre deti 1. až 4. ročníka, pod vedením pani učiteľky 

Chlapečkovej a Golejovej. Je zameraný na rozvoj rýchlostných, vytrvalostných 

a silových schopností žiakov a žiačok. Formou hry si zvyšujeme fyzickú kondíciu – 

pretekáme v rôznych disciplínach (rýchlostných, vytrvalostných, prekážkových 

a slalomových behoch, hodoch a skokoch) a atletických pohybových a súťaživých 

hrách. 

Svoje zručnosti sme zúročili a zasúťažili si na Športovom dni Slovenskej 

sporiteľne a Športovej akadémie Mateja Tótha, v mesiaci jún sa plánujeme 

zúčastniť ďalších atletických súťaží pre deti mladšieho školského veku. 

p.uč. Golejová  a Chlapečková 

                                                                                                                                     

Tanečný krúžok 
Tanečný krúžok na našej škole funguje už štvrtý školský rok. Tento rok ho 

navštevovalo 25 žiakov z prvých ročníkov. Pravidelným cvičením a tanečnými 

hrami žiaci rozvíjali ohybnosť, rytmiku, fantáziu a ladnosť pohybu. Tanečníci 

mali možnosť predviesť „Bielu zimu“ rodičom na Vianočnej burze v jedálni školy. 

Vystupovali s veľkou radosťou aj v programe na MDD v átriu pre žiakov z I. 

stupňa. Tento školský rok vyvrcholí záverečným vystúpením CVČ „Piknik“ 19. 6. 

2018, na ktorom predvedú hravé a veselé choreografie na ľudovú i modernú nôtu 

pre rodičov a priateľov školy.  

Všetkým tanečníkom prajem veľa sily a chuti na ďalšie tanečné tréningy a nové 

choreografie!! 

                                                                    p.uč. Zemanová 

 

 

 

 

 

 

Pozývame všetkých rodičov a priateľov školy na záverečné vystúpenie  

„Piknik s CVČ“, ktoré sa uskutoční v areáli školy 19. júna 2018,  
kde sa tanečníci a speváci rozlúčia s úspešným školským rokom.  

Bohatý program spevu, hudby a tanca vám spríjemnia ochutnávky vynikajúcich 

dobrôt z kulinárskeho odboru. 
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V tomto školskom roku sa otvorili 4 záujmové útvary - tanečný, hudobný, 

kulinársky a hádzaná.  

 

Hádzaná 

Mesiac máj bol opäť bohatý na športové podujatia, ktorého sa 

zúčastňovali členovia CVČ Škultétyho Nitra. Najstaršie ročníky 

finišovali v krajských a celorepublikových súťažiach, kde si 

počínali veľmi dobre.  

V spoločnej súťaži Nitrianskeho a Trnavského kraja obsadili staršie žiačky 

bronzový stupienok a mladšie dorastenky zvládli záver 1. slovenskej ligy a stali sa 

Majsterky Slovenska. Vybojovali si právo účasti na Česko - Slovenskom pohári, 

ktorý sa uskutočnil od 23.-25.5.2018 v Mestskej hale v Nitre a obsadili 3. 

miesto. 

Najmladšie kategórie od prvého po piaty ročník, po absolvovaní turnajov 

Nitrianskej školskej ligy sa zúčastnili v dňoch 29. a 30. mája Festivalu 

minihádzanej v MH v Nitre, kde sa im opäť veľmi dobre darilo. Zvíťazili v 

kategórii zmiešaných družstiev 5. ročníkov. Rovnako úspešní boli aj v kategórii 2. 

ročníkov a tiež medzi prváčikmi, kde im patrili prvé tri priečky.  

Počas dvoch dní si v rámci Festivalu minihádzanej podporovaného mestom Nitra 

ako EMŠ, zmeralo sily v minihádzanej  vyše 300 detí a 30 učiteľov a trénerov z 

mesta Nitra a celého regiónu.                                                      

Tréneri S. Varga, J, Vargová, M.Vargová 

  

 

V hudobnom útvare sa žiaci venovali spevu, rytmike, správnej 

technike spevu a úderov na bicie pod vedením Dominiky Titkovej 

a Martin Kukučka.   

 

 

Žiaci z kulinárskeho útvaru opäť v zime napiekli a vyzdobili voňavé vianočné 

medovníčky, v apríli upiekli sladké mufinky a tortu na 30.výročie 

školy. Určite zas prekvapia svojou zručnosťou pri pečení sladkých 

dobrôt na letný Piknik  pod vedením Petry Rebejovej.  Počas celého 

školského roka pripravovali sladké a slané dobroty pre svoje brušká.   
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Tanečný odbor vedie už druhý rok p. uč. Zemanová a navštevovalo ho tento 

školský rok 20 žiakov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu na mnohých 

podujatiach a vystúpeniach ako napríklad Najväčšia charitatívna športová 

exhibícia – Integrácia, Míľa pre mamu, Vystúpenie pre seniorov, STEM, CLIL, 

Vianočné mestečko...  Z tanečných súťaží si tanečníčky odniesli mnohé ocenenia: 

S choreografiou „Ruže“ I. Raczká a S. Vrábelová získali 1.  miesto  (CVČ Domino) 

a 2. miesto (Beatforum Gbely) 

S choreografiou „Dáma s dáždnikom“  N. Zemanová získala 1. miesto (Hôrka 

hľadá talent) a 3. miesto (Beatforum Gbely) 

„Zaľúbená myš“ – T. Šabíková sa umiestnila na 1. mieste „Vo víre tanca“ a             

na  2. mieste „Tanečný kolotoč“. 

Choreografia „Stanica“ sa stala absolútnym víťazom tanečnej súťaže „Vo víre 

tanca“ a krásne 2. a 3. miesto získala na „Tanečnom kolotoči“ (I. Raczká, N. 

Zemanová, S. Vrábelová, S. Tothová, L. Navarová). 

Choreografia „Freedom“ v podaní R. Bortníkovej, R. Bortníkovej, N. Zemanovej, 

S. Naščákovej, T. Šabíkovej, S. Majerčákovej, M. Lukáčovej, D. Jergelovej, R. 

Rozgoňovej, S. Oreškovej, E. Veselej, N. Busovej, A. Benikovej, L. Csekeyovej sa 

umiestnila na 3. mieste „Vo víre tanca“ a na  3. mieste „Tanečný kolotoč“. 

 

Gratulujem a prajem veľa sily do ďalšieho tanečného školského roka! 

p.uč. Zemanová 
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Tajnička                                                                                      

1. Je to červený chrobák s čiernymi 

bodkami 

 2. Má meniny 24.5. 

 3. Hudobný nástroj, trúbi sa doňho  

 4. Strihá sa s nimi 

 5. Ovečka robí    [ citoslovce ] 

 6. Dáva sa do HOT-DOGU 

 7. Pláva vo vode   [ živočích ] 

 8. Časť dňa  

 9. Ročné obdobie [ posledné v roku ] 

10. Z komína ide … 

11. Mesto pod Zoborom 

12. Šijeme s ňou… Čo je to ?   

13. Opak dňa 

14. Snívajú sa nám ...  
  

S. Szombayová, 6.A 

 

 

 

Zvieratká v tajničke 

 

   

   1. druh opice 

   2. je pásikové 

   3. opakuje             

   4. domáce zviera   

   5. žije vo  vode 

   6. chováme ho vo vtáčej klietke 

   

Najrýchlejšie zviera na svete je ...... 

 

 

S. Naščáková,2.A                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

      

    

      

         

   

      

    

    

     

   

     

    

   

   

1.        

2.        

3.        

4.       

5.      

6.        
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Sudoku ovocie  

 

 

 
 

Sudoku - počasie 
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Hádanky – uhádni a dopíš do rámčekov, pomôž si pomôckami a obrázkami. 

 

Ktorý mesiac má 28 dní?  

Modrý klobúk, čo celý svet prikryje? 

                          Čo chodí ako prvé do kostola?  

         Chodí nad nami hore nohami.  

                        V lete je oblečený, v zime nahý.  

   

Horí, horí a nemožno to zahasiť.  

                    Ako napíšeš štyrmi písmenami „suchá tráva“? 

          Čím sa končí zima a začína jar ? 

      Mám zem bez ľudí, rieky bez vody, 

      mestá bez domov, hory bez stromov. 

                   Na začiatku ma veľké H a na konci malé o ... 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Pomôcky: seno, kľúč, každý,  nebo, mapa, húsatko, strom, mesiac, mucha, zima 

písmenom A a jar J, 

 
Nakresli do okienka zvieratká ukryté v hádankách  
od S.Berecovej z 2.A triedy a prines do 2.A na kontrolu. 

Robí to hú, hú a je to múdre. Žerie červíky, myši a zrnká zo šišiek.   

Robí to hav, hav a hav. Je to malé a biele. 

Lezie, lezie po tráve. Je to malé, malinké. Nosí rožky – parôžky. 

Je malé čierne, má pazúriky, malé ušká, miluje rybičky. Keď spinká je schúlené. 
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Doplň slová do tajničky podľa obrázka 

 

1.          2.           3.       4.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................      K. Chlapečková,3.A                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Vyfarbi si: 1sivá 2ružová 3 hnedá 4zelená 5modrá 

  
N. Hrdlovičová,3.A                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   

    

         

     



                                                                                                                                                                                     

 21 

 

Vtipy  
             

                    ,,Ocko čo je toto za ovocie?"                                                         

                    ,,To sú čierne ríbezle." 

                    ,,A prečo sú červené?"  

                  ,,No lebo sú ešte zelené." 

. 

 

Syn sa poháda s mamou. Ide dole schodmi a stretne sa s otcom.  

"Čo ti je, synku?" pýta sa otec.  

"Ale, pohádal som sa s tvojou ženou." 

 

 

- Mama, povedala ti Marienka, že som si roztrhol nohavice? 

- Nie. 

- Tak dobre. Ani ja ti nepoviem, že ona rozbila vázu. 

 

 

Jožko príde za mamkou a hovorí: 

- Mamka, prečo ma tak bolí bruško?  

Mamka odpovie: 

- Lebo v ňom nič nemáš.  

O niekoľko hodín mamku začne bolieť hlava a pýta sa manžela: 

- Prečo ma tak bolí hlava?  

Jožko vykríkne: 

- Lebo v nej nič nemáš. 

 

 

Babička rozprávala vnučke, ako dedko s babkou repu ťahali zo zeme. Keď 

skončila, vnučka povedala: 

- Babi, a to si nemohli kombajn kúpiť? 

 

Peťko, daj tete pusu na rozlúčku, - hovorí mama. 

- Nedám, bojím sa. 

- A prečo? 

- Aby mi nedala facku ako včera oteckovi. 

 

Ide chlapček s kukučkovými hodinami a stretne druhého. 

– Kam  ideš? 

– K zverolekárovi. 

– A prečo? 

– Kukučka nekuká.                          
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Najlepšie práce žiakov ôsmeho ročníka na hodinách Finančnej gramatiky 

 

KORUPCIA 

Všade samá  korupcia,                                         Každý každého podpláca, 

Nič s tým nerobí polícia.                                      preňho sa to však vypláca. 

Korupcia vôkol vládne-                                         Peniaze robia ľudí inými, 

aj v oblastiach, kde je chladne.                            Dobrí ľudia sa stávajú zlými. 

 

Prijímanie úplatku nie je sporenie,                       Korupciu treba nahlásiť, 

je to zle ochutené korenie.                                  vinníka za hľadaného vyhlásiť, 

Kto v podplácaní bude pokračovať,                      poriadne prichytiť, 

bude si do basy vykračovať.                                vhodnú chvíľu vychytiť.                          

     O. Lidik,8.A 

 

SPORENIE 

Sporenie je dobrý plán, 

peniažky si odkladám. 

Jedno euro od babičky, 

jedno zasa od mamičky.    

Jeden centík za druhým,                    

Za chvíľu si našetrím.    

                                                                                             

Z. Nyiriová, 8.A 

 

O PENIAZOCH 

Dospelí ľudia zarábajú financie, 

môžu robiť rôzne transakcie. 

Už sa teším, keď budem mať na to vek, 

kreditku používať ako vlak ťahá vlek. 

 

Na svoje peniaze si treba dávať pozor, 

lebo tvoji rodičia už nebudú mať dozor. 

Úroky, úvery – vedieť o tom je dôležité, 

Teraz sa už veľmi ľahko „zadĺžite“.           

L. Bariak, F. Gűrűsi, S. Kuhn.,8.B 



                                                                                                                                                                                     

 23 

 

Leto nás čaká                                                                  Ráno 

Leto na nás čaká, už aj žaba o tom kváka.                                Ráno si ja zacvičím, 

Letné kvety kvitnú, šíria vôňu letnú.                                      potom si ja poskočím. 

Ahoj, naša trieda milá, veľa si nás naučila.                          Hneď na to sa umyjem 

a do školy sa poberiem. 

Radovánky prázdninové, vitajte zážitky nové!                    H. Bojdová, 1.D 

Smiech a radosť, vitajte! 

S nami sa tiež zahrajte! 

Nech je smiechu všade dosť,           

nech sa teší každý hosť.         M. Antalíková, 4.A 

 
 

NAŠA TRIEDA 4.C –„pár slov“ 

Naša trieda  je rozprávková. Už sme spolu štvrtý rok.  

Teraz je nás sedemnásť, desať princezien a sedem rytierov. V minulosti sme boli 

považovaní za najhoršiu triedu. Pod vedením skvelej kráľovnej sa z našej triedy 

stáva rozumná skupina. Každý z nás je iný. Niekto má rád zvieratká, niekto 

počítačové hry, niekto prírodu. Spolu sme zažili školu v prírode aj plavecký 

výcvik. Postupne sa učíme a uvedomujeme si, že je lepšie spolu vychádzať 

a navzájom si pomáhať. Nie každému sa to však darí. 

Snažíme sa byť lepšími. Preto dúfam, že sa nám to všetkým SPOLOČNE podarí. 

M. Lukáčová, 4.C 

Rozprávka o múdrej Marienke a hlúpom Janovi 

Bolo jedno mesto a v tom meste krásny park bez jedinej špinky. A v tom parku 

sedávalo veľmi pekné a múdre dievčatko a volalo sa Marienka.   

Raz ju v parku zazrel hlúpy Jano, a preto že bol hlúpy, chcel sa s ňou hneď 

oženiť. Marienka si ho najskôr nevšímala lebo bol škaredý a špinavý a ešte 

k tomu hlúpy.  A tak ho okríkla: „Hej Ty babroš babravý, dosiaľ bol tento park 

bez jedinej špinky a teraz sa tu Ty takýto špinavý, neumytý pofľakuješ. Jano sa 

zarazil. Bolo mu to ľúto a povedal, že je chudobný a zomreli mu rodičia. 

V tom obaja zazreli v rybníku zlatú kačku. Tá kačka prináša šťastie. V tej chvíli 

sa do seba zaľúbili a odvtedy žijú šťastne, majú bábätko so zlatými vláskami, 

ktoré im pomáha pri práci. 

Z. Semančíková, 4.B 

Bájka o chamtivom medveďovi 

V lese za dedinou býval medveď menom Laco. Bol veľmi chamtivý a zlý. Robil 

ostatným zvieratám zle, ba im aj kradol jedlo. Dokonca aj tým, čo boli oveľa 

slabší od neho. 

Pomaly si tým jedlo zaplnil svoj brloh, ktorý mal pripravený na zimu. Nastala 

zima, krutá zima a medveď sa do svojho brlohu nezmestil. Nemohol sa tak uložiť 

na zimný spánok. A vonku v tej zime zamrzol. 

Ponaučenie: Chamtivosť sa nevypláca!!!   

M. Šóš, 4.B 
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 Ariana Grande  
  

Jej pravé meno je : Ariana Grande-Butera  

Známa pod umeleckým meno Ariana Grande. 

 

Je americká speváčka, modelka, herečka. 

Narodená 29 júna v roku 1993 na Floride v USA.  

 

Podpísala nahrávaciu zmluvu s Rebuplic Records a vydala svoj detový album 

Yours Truly (2013), ktorý sa umiestnil na 1.mieste amerického rebríčku 

Billboard 200.  

Prvá pesnička  s názvom The Way sa umiestnila v top 10 rebríčku  Billboard 

hot 100.  

Jej druhý album My Everything (2014) sa tiež stal veľmi populárny.  

V roku 2015 sa vydala na svoje prvé svetové turné.   

V roku 2016 vydala singel s názvom Focus.  

V roku 2009 sa zúčastnila konkurzu do televízneho seriálu stanice 

Nickelodeon.  

Seriál začali natáčať v októbri 2009 a premiéru mal 27. marca 2010, ktorú 

sledovali 5,7 miliónov divákov.  

 

Jej najznámejšie single: Problem, Side to side, One Last Time, Into you 

a mnoho ďalších.  

Pred necelým mesiacom vydala pesničku No Tears Left To Cry.     

                                                

upravila:  L.Šugrová 5.A 
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NAŠA TRIEDA 

V septembri sa školský rok začal, i keď v lete som sa ešte v bazéne máčal. 

Učebnice, zošity i peračník do tašky dávam si 

a na ceste do školy veselo spievam si.               

 

Október nás už novými vedomosťami obsypal,  

nič iné mi neostávalo, tak som sa učiť začal.  

 

Ako v novembri tak i každý mesiac knižnicu navštívili sme, 

veľa zaujímavých kníh prečítali sme. 

 

V decembri vianočný večierok v triede mali sme  

i vianočný stromček postavili sme. 

Z darčekov sme veľkú radosť mali a večer sme sa s nimi hrali. 

 

Január je previerok čas, my na učenie musíme nájsť si čas, 

lebo vysvedčenie čaká nás, snáď poteší každého z nás. 

 

Vo februári zavítal k nám karneval a začal sa veľký tanečný festival. 

Súťaž masiek sa začala a naša 4.C trieda ju vyhrala. 

 

V marci všetky stromy pučia, niektorí  z nás veru bezdôvodne hučia. 

Ale jarné prázdniny sa blížili, preto sme sa hneď utíšili.  

 

V apríli sme boli v škole v prírode, po nej sme sa cítili v úplnej pohode. 

Veľa zážitkov zažili sme, domov k rodičom utekali sme. 

 

V máji na dopravnom ihrisku boli sme, bicykle a kolobežky vyskúšali sme.  

Z testu sme radosť nemali, a preto sme ich domov so sebou nebrali.     

 

V júni letné prázdniny volajú nás, plní očakávaní sme zas. 

S vysvedčením utekáme domov a ráno vstaneme s prázdninovou náladou. 
 

kolektív 4.C triedy 
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Želáme Vám príjemné a pohodové letné prázdniny, plné slnka, 

oddychu a veselých zážitkov. 
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Tvoj priestor na kreslenie alebo na Tvoje nápady do 

ďalšieho čísla školského časopisu.  
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Kupón číslo 13                                         NESKÚŠAŤ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Neskúšačik  
 

Keď sa zabudneš pripraviť na vyučko,  použi Neskúšačika! 

 

MILÍ  ŽIACI  A MILÉ ŽIAČKY ! 
Dnes sa k Vám dostalo trináste číslo školského časopisu  

Pod lavicou 
Ak sa Vám časopis páčil, budeme radi, ak aj Vy sa zapojíte do tvorby 

ďalšieho čísla. Časopis vyjde opäť v decembri 2018. Svoje nápady, krížovky, 

básničky, príbehy môžete odovzdať členom redakčnej rady do 5. 12. 2018.                                        
                                                               Ďakujeme 

Kupón   číslo 13 - Neskúšať  -  nájdeš  v tomto  čísle.   
Môžeš ho použiť, ak si sa nepripravil na hodinu a nechceš dostať zlú známku. 

Platí  do konca júna. Ďalší kupón nájdeš v nasledujúcom čísle. 

Do prípravy tohto čísla sa zapojili: 
H.Bojdová 1.D, N.Hrdlovičová 3.A, K.Chlapečková 3.A,  S.Berecová 2.A, 

S.Naščáková 2.A, M.Antalíková 4.A, M.Šóš 4.B, Z.Semančíková 4.B,  

4.C trieda, M. Lukáčová 4.C,  L.Šugrová 6.A, S.Szombayová 6.A, 

O.Lidik 8.A, Z.Nyirová 8.A, L.Bariak, F.Gűrűsi, S.Kuhn 8.B 

 

Všetkým prispievateľom ďakujeme a posielame sladkú odmenu. 

Časopis si môžete  prísť zakúpiť za 0,20 €,  
do kancelárie  p. zást. Moravčíkovej               / prízemie/ 
 

Prajeme Vám príjemné letné prázdniny! 
 

Školský časopis ZŠ Škultétyho v Nitre 

Školský rok: 2017/2018 

Ročník:6 

Číslo: 13 

Redakčná rada: N.Bariaková, K.Raczká 

Mgr. Z. Antalíková, Mgr. D. Moravčíková
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