
Tento školský rok začiatkom septem-

bra sme sa aj my rozhodli zapojiť do 

Európskeho týždňa športu.  

Poňali sme ho po svojom – cyklotú-

rou zo Záhorskej Bystrice na Kačín.  

Ráno sa areál školy pomaly zapĺňal 

bicyklami. Po tretej vyučovacej hodi-

ne sme sa pustili do toho. Celú akciu 

otvorila pani riaditeľka a pán starosta 

svojím prívetom. A potom to začalo!  

Ţiaci 7., 8. a 9. ročníka si nasadili 

prilby, vytiahli svoje bicykle, nasadli 

na ne a pustili sa do jazdy. 

Prvá zastávka bola v Marianke pri 

kostole, tam sme sa prichystali na 

kopec. Ďalšia prestávka bola za Ma-

lým Slavínom a konečná zastáv-

ka na Kačíne, kde sme sa najed-

li, napili a bicyklovali späť do 

školy.  

Všetko prebehlo bez nejakých 

väčších problémov alebo ťaţ-

kostí. Tento výlet sa nám veľmi 

páčil. Sme radi, ţe sme si aj ta-

kýmto spôsobom zašportovali. 

Taktieţ by som chcela poďako-

vať pánovi učiteľovi Sotákovi za 

organizáciu, ale aj ostatným uči-

teľom, ktorí sa na tomto cyklo-

výlete podieľali.  

Sara Balogová, 9. A 

 

Trieda 7. A na Kačíne 
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SLOVO NA ÚVOD... 

Kde bolo, tam bolo, bol raz 

jeden školský časopis. Býval 

na Hargašovej ulici 

v Záhorskej Bystrici, nieke-

dy v školskej kniţnici, nieke-

dy v školskej lavici, inokedy 

zasa v polici či na nástenke. 

Vţdy k polroku spolu s vy-

svedčením sa snaţil tešiť 

malých i veľkých. Svojimi 

článkami do neho prispievali 

ţiaci i učitelia jeho školy. 

Nebola to ľahká práca, no 

prinášala radosť. A to je 

predsa najdôleţitejšie.  

Milí čitatelia, v mene všet-

kých prispievateľov do náš-

ho časopisu vám opäť raz 

ţelám(e) príjemné čítanie. 

pani učiteľka 

Monika Zámečníková 



Začiatkom septembra bol na našej Hargaške školský športový deň. Zúčastnili sa ho všetci ţiaci I. 

stupňa, ale aj piataci a šiestaci z II. stupňa. Kaţdá trieda mala svoju farbu tričiek. 

Keď sme prišli do školy, mali sme mať oblečené tričko s našou farbou. Všetko sa začalo vonku pred 

školou. Pán učiteľ Soták nám ukázal trasu nášho behu. Trieda 5. A vyráţala ako prvá. Naša beţecká 

trasa bola od I. pavilónu k Námestiu Rodiny. Tam sme urobili „kolečko“ okolo fontány a išli naspäť. 

Hneď ako sme sa vrátili, nasledovala ďalšia trieda presne tou istou trasou. 

Tí, čo nebehali, mali iné stanovištia – preťahovanie lanom, ping-pong,... Náš školský športový deň sa 
týmto končí. No dúfam, ţe o rok je tu znova ! 

Kristína Krušinová, 5. A 

NÁŠ ŠPORTOVÝ DEŇ 

FOTKY ZO ŠPORTOVÉHO DŇA: 
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V jeden beţný školský deň – začiatkom septem-

bra – sme sa vybrali na Vedecký veľtrh. Išli sme 

autobusom. Nebolo tam síce veľa miesta, ale 

všetci sme sa pomestili a bola to celkom zábava.  

Prišli sme na námestie pri Eurovei a hneď 

z diaľky sme uvideli zaujímavý stánok. Ukazo-

vali tam náraz auta. Po tom, ako sme dostali roz-

chod, v skupinkách po 4 – 5 sme sa vybrali obja-

vovať veľtrh. Boli tam stánky s vedeckým aj 

historickým zameraním. Niektoré nás zaujali, 

niektoré nie. Super boli najmä stánky o technike 

– napr. o malých robotoch, o dronoch aj 

o autíčkach na elektrinu. Najlepšie však boli 

stánky s jedlom. Jeden stánok bol dokonca zame-

raný na vodu, kde nám vysvetľovali, ako voda 

prúdi potrubiami. 

Keď sme uţ absolvovali väčšinu stánkov, stretli 

sme sa na stanovenom mieste a odišli tak, ako 

sme tam prišli. Bol to veľký záţitok! 

Rian Mitašík, 5. A 

plnú igelitku zaujímavých vecí. Veľmi som sa 

potešil! V rôznych stánkoch sme mohli vidieť 

hlavolamy a obrovské drony.  

Na takom niečom som bol prvýkrát a myslím, ţe 

sa oplatilo ísť. Ak sa bude dať, rád sa zúčastním 

aj nabudúce. 

Andrej Znamenáček, 5. A 

Na vedeckom veľtrhu ma najviac zaujal počí-

tač, ktorý v rámci moţností vedel čítať myšlien-

ky. Mohol som si vyskúšať hýbať svojimi myš-

lienkami kockou v počítači. 

So spoluţiakom Martinom sme sa prihlásili do 

súťaţného kvízu, kde sa nám podarilo vyhrať 

DVA POHĽADY NA VEDECKÝ VEĽTRH 
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Dňa 28. 9. 2016 sa na našej škole, ako je uţ 

kaţdoročným zvykom, konala akcia s názvom 

Mliečny deň. 

Ţiaci 2. stupňa si mali doniesť jeden alebo viac 

mliečnych výrobkov, ktoré im počas prvých 

dvoch prestávok vymieňali mliečni asistenti za 

ţetóny, za ktoré si neskôr mohli ,,zakúpiť“ je-

den mliečny výrobok. 

Cez veľkú prestávku sa to začalo ! Ţiaci sa 

zhromaţdili na chodbe a začali si vymieňať ţe-

tóny za produkty podľa vlastného výberu. 

Cez štvrtú prestávku bola "MLIEČNA BURZA" 

so zostávajúcimi produktmi. Tie si mohli „kúpiť“  

ţiaci, ktorí doniesli na mliečny trh viac ako jeden 

produkt. 

Myslím, ţe hovorím za všetkých alebo aspoň za 

väčšinu, keď poviem, ţe sa uţ na túto akciu teší-

me aj na budúci rok, rovnako ako aj na ostatné 

aktivity, ktoré naša škola 

zorganizuje. 

Ema Mečiarová,  

Kristína Kližanová,  

Vanessa Staráčková, 8. A 

NÁŠ MLIEČNY TRH 

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 

hovisko. Bolo tu mnoţstvo stán-

kov, pričom kaţdý jeden sym-

bolizoval nejakú krajinu 

(Anglicko, Rakúsko, Nemecko, 

Slovensko, Švédsko, Rusko, 

Chorvátsko,...). Rozdelili sme 

sa na menšie skupinky a kaţdá 

skupina dostala svoj papier plný 

otázok o jednotlivých krajinách.  

Chodili sme po stánkoch a od-

povedali na otázky, prekladali 

vety, nazbierali nejaké body 

a dozvedeli sa mnoţstvo zaují-

mavostí, pričom sme počúvali 

spev dievčat, ktoré medzi sebou 

súťaţili. 

Nakoniec sme dostali ceny a náš 

výlet sme zakončili vegánskou 

zmrzlinou, ktorá nám zachutila. 

Ceny, ktoré sme za správne zod-

povedanie otázok dostali, boli 

síce malé, ale verím, ţe naša 

ochota, snaha a chuť učiť sa cu-

dzie jazyky bude veľká. 

Lucie Balgová, 9. A 

Dňa 26. septembra sme sa pri 

príleţitosti Európskeho dňa 

jazykov my ôsmaci a deviataci 

vybrali do Bratislavy, mesta 

plného bohatej histórie a kultú-

ry. 

Najprv sme sa zastavili v Kine 

Mladosť na Hviezdoslavovom 

námestí, kde sme si pozreli vi-

deá ţiakov v rôznych jazykoch 

(angličtine, nemčine, francúz-

štine, španielčine). Bolo zábav-

né sledovať, ako sa ľudia doro-

zumievajú v iných častiach Ze-

me. Snaha týchto ţiakov a uči-

teľov bola určite veľká, a preto 

by sme si z ich videí mali vziať 

príklad – učiť sa cudzie jazyky. 

Pretoţe ako uţ jedno múdre 

príslovie hovorí: „Koľko rečí 

vieš, toľkokrát si človekom.“ 

V dnešnej dobe sa človek bez 

jazykov naozaj nikam nepohne. 

Preto je veľmi dôleţité sa ich 

naučiť, ale tieţ ich vedieť aj 

pouţívať. 

Po návšteve kina sme sa presu-

nuli na Hviezdoslavovo námes-

tie, ktoré skôr pripomínalo tr-
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TÝŢDEŇ ZDRAVEJ VÝŢIVY 

bĺčka, za ktoré sme tieţ dostávali body. Koľko 

jabĺčok ţiaci doniesli, toľko bodov trieda do-

stala. Jabĺčka sme potom mohli venovať svo-

jim spoluţiakom. 

Ďalej sme vytvorili komiks na tému, ktorú sme 

dostali od pani učiteľky. Počas týchto dní sme 

robili aj ochutnávku naslepo. Kaţdý triedny 

kolektív si vybral dvoch ţiakov a tí mali za 

úlohu uhádnuť nejaké ovocie alebo zeleninu 

iba podľa chuti, pretoţe ju nevideli. 

Na konci týchto dvoch týţdňov sa spočítali 

body a tri triedy s najvyšším počtom vyzbiera-

ných bodov boli ocenené. Tieto dva týţdne 

boli veľmi dobré, zábavné a poučné. 

Radko Mader, 5. B 

Dva týţdne v októbri sme sa v našej škole zame-

rali na zdravú výţivu.  

Obidva týţdne sme nosili všakovaké zdravé po-

krmy a zároveň ich cez prestávky za ţetóny 

ochutnávali deti z iných tried. Za tieto ţetóny 

kaţdá trieda dostávala body za svoj trh so zdra-

vým jedlom. Takto sme sa vystriedali všetky roč-

níky.  

Prvý týţdeň prezentovali svoje zdravé jedlá trie-

dy 4. B, 5. A, 5. B a 6. A. Druhý týţdeň si zdravú 

stravu pripravili triedy 7. A, 7. B, 8. A a 9. A. 

Okrem prípravy zdravých trhov sme doniesli ja-

„ZDRAVIE  

A  

VESELÁ 

MYSEĽ  

SÚ  

ZDROJOM 

KRÁSY.“ 
 

MIGUEL DE 

CERVANTES 

SAAVEDRA 
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VÝSLEDKY TÝŢDŇA ZDRAVEJ VÝŢIVY: 

1. miesto – 5. A 

2. miesto – 8. A 

3. miesto – 5. B 

 

Ocenení jednotlivci: 

Klára Albertová, 5. B  
- za výborné ovocno-zeleninové domáce limonády 

Matúš Makovinský, 7. A  
- za megaporciu chutného mrkvového šalátu  

Vanessa Staráčková, 8. A  

- za čerstvé počas prestávok poctivo pripravované vafle 



 Filip Čarnoký, 1. A  

      (Gaštankovia) 

 Jakub Jány, 1. B  
      (Malý dráčik) 

 Kimi Johnston, 1. C  

      (Domček so záhradou) 

 Simona Trutzová, 2. A  

      (Víla Jesienka) 

 Kristína Šujanová, 2. B  

      (Chrobáčiky) 

 Tomáš Klima, 2. C  

      (Kytica) 

 Daniel Frkala, 3. A  

      (Vták Ohnivák) 

 Ondrej Rybiansky, 3. B  

      (Húska Parádnica) 

  Andrea Kováčová, 4. A  

      (Chatka) 

 

Najlepší jesenný výtvor:  

Lea Pavlovičová, 2. A 

(Slamená bábika) 

 

pani učiteľka Lenka Banášová 

VÝSTAVA JESENNÝCH PLODOV 
I. STUPEŇ - VYHODNOTENIE 
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STRAŠITEKVICE 

Dňa 19. 10. sa v našej škole uskutočni-

lo vyrezávanie tekvíc. Kaţdé oddelenie 

ŠKD malo tvorivé dielne vo svojich 

triedach. 

Našu školu navštívilo veľa rodičov. 

Niektorí sú uţ zvyknutí na túto akciu 

kaţdoročne. Pri vyrezávaní tekvíc bolo 

v triedach aj pohostenie a dobrá nála-

da.  

Všetkým sa nám to páčilo a bolo nám 

super!         

Alžbetka Zámečníková, 3. B 



Dňa 23. 9. 2016 ste sa v ranných hodinách moh-

li pri budovách školy stretnúť s našimi ţiakmi 

9. A. V tento deň sa totiţ konala verejná finanč-

ná zbierka na pomoc ľuďom so zrakovým pos-

tihnutím s názvom Biela pastelka. 

Sami ste mohli prispieť sumou 1 €/2 €, ktorá 

bola venovaná na pomoc slabozrakým 

a nevidiacim ľuďom na Slovensku. Za kaţdý 

finančný príspevok ste získali malú bielu spinku 

s vyobrazením bielej pastelky. 

Túto zbierku kaţdoročne vyhlasuje 

Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska a na našej škole sa po-

maly stala malou tradíciou. V tento hlavný deň 

zbierky sa nám spoločnými silami podarilo vyzbie-

rať neuveriteľných 197,34 €! Je to zatiaľ najvyššia 

nazbieraná suma pre túto zbierku v našej škole.  

Všetkým dobrovoľníkom a prispievateľom srdečne 

ĎAKUJEME a veríme, ţe budúci rok sa nám tento 

náš malý rekord podarí prekonať. 

Natália Antáleková, 9. A 

doročne snaţia o naplnenie 

podstaty Svetového dňa zvierat 

aj mimo tohto dňa. 

My sme si v našej škole vďaka 

pani Liptákovej zo Slobody 

zvierat tieţ pripomenuli, aké 

sú pre nás zvieratá dôleţité. 

Hneď na začiatku ţiaci zobrali 

našu planétu do svojich rúk. 

Rozprávali sa a ukazovali, na 

aké svetadiely a kontinenty 

delíme našu planétu. Kde sa 

nachádza severný a juţný pól, 

ktoré ľadovce poznajú, aký 

majú význam vegetačné pásma 

či aký rozdiel je medzi rovno-

beţkami a poludníkmi. Spomí-

nali sme si ohrozené druhy 

4. október. Pre mnohých moţno 

úplne obyčajný deň, avšak pred-

sa sa niečím odlišuje. Tento výz-

namný deň je venova-

ný všetkým zvieratám 

na svete. Pripomína-

me si ho práve na 

sviatok sv. Františka 

z Assisi, ktorý bol 

veľkým milovníkom 

zvierat a ekológom. 

Uţ v roku 1931 vo 

Florencii začali na 

Európskej konferencii 

p o u k a z o v a ť 

a upozorňovať na kri-

tickú situáciu ohroze-

ných druhov zvierat. Časom sa 

to uţ týkalo všetkých zvierat bez 

rozdielu, pretoţe na celom svete 

je potrebné riešiť túto situáciu. 

Zamyslieť sa a uvedomiť si, ako 

kaţdý jeden z nás môţe pomôcť. 

Týmto dňom sa milovníci zvie-

r a t  s n a ţ i a  p r i p o m e n ú ť 

a zdôrazniť nezastupiteľnú úlo-

hu, ktorú majú zvieratá v našom 

ţivote. Uvedomiť si, akým mno-

horakým spôsobom obohacujú 

náš ţivot. Organizácie zamerané 

na ochranu zvierat, útulky pre 

zvieratá, ale i jednotlivci sa kaţ-

zvierat, ktoré z nich poznajú 

a ako by im oni mohli pomôcť. 

A potom naši ţiaci dostali úlohu. 

Na ,,našu Zem“ mali umies-

tniť kartičky s kontinentmi. 

Na kontinenty mali roz-

miestniť zvieratá do oblastí, 

kde ţijú podľa ich vedo-

mostí a uváţenia. Spolu si 

potom skontrolovali umies-

tnenie zvierat a diskutovali. 

Ţiaci sa potom utíšili, počú-

vali nahrávku a mali roz-

poznať, o aký zvuk ide. Bol 

to daţďový prales. Hneď za 

tým nasledovala diskusia 

o ohrozených druhoch zvie-

rat na našej planéte. Ako naprí-

klad pandy, ktorým hrozí, ţe 

vyhynú, pokiaľ im ľudia aj na-

ďalej budú vyrubovať bambuso-

vé lesy. 

Je dôleţité, aby sme si uvedomi-

li, ţe nie sme jediné stvorenia na 

Zemi. Ochrana zvierat je záleţi-

tosťou ľudí, pretoţe zviera sa 

často a v niektorých prípadoch 

samo chrániť nemôţe. A tak za-

čnime kaţdý od seba.  

pani učiteľka  

Eva Jurigová 

ZBIERALI SME PRE BIELU PASTELKU 

ONI NÁS POTREBUJÚ 

STRANA 7 ROČNÍK 4, ČÍSLO 1 



Kaţdý školský rok so sebou prináša nové plány, 

ambiciózne predsavzatia či výzvy. Ten súčasný 

nás privítal tým, ţe sa stal Rokom čitateľskej 

gramotnosti. 

Vzdáva hold 

čítaniu, kni-

hám, auto-

rom, ale 

hlavne všet-

kým čitate-

ľom.  

Nám čítanie 

naozaj nie je 

cudzie 

a stretávame 

sa s ním kaţ-

dý deň. Aj 

preto nás 

všetkých veľmi potešilo nedávne otvorenie na-

šej novozrekonštruovanej školskej kniţnice. 

Vďaka projektu, ktorý vypracovala 

a zorganizovala pani Ľubica Sajanová, vďaka 

finančnej podpore Miestneho úradu Záhorská 

Bystrica a tieţ vďaka tímu usilovných 

a ochotných rodičov, ktorí neváhali aj počas ví-

kendov prísť pomôcť so sťahovaním či maľova-

ním, sa práve 

teraz naša škola 

teší z útulnej 

kniţnice plnej 

nových kníh 

a krásnych 

priestorov. 

Dovoľte mi 

preto, aby som 

sa aj týmto spô-

sobom v mene 

našej školy po-

ďakovala všet-

kým, ktorí sa 

akýmkoľvek 

spôsobom podieľali na zveľadení našej školskej 

kniţnice. Ďakujem za všetok čas, prácu, iniciatí-

vu, ochotu a najmä nadšenie, ktoré do projektu 

vloţili. Veľmi si to ceníme. 

Monika Zámečníková, školská knihovníčka 

Fixky, farbičky, výkresy, noţnice, farebný papier, lepidlá, fantáziu a šikovné ruky. To všetko sme pou-

ţili počas výroby záloţiek pre našu partnerskú školu. Tento rok nám bola pridelená Základná škola 

na Hrnčiarskej ulici v Stropkove (https://zshrnciarskastropkov.edupage.org/).  

Spoločne sa nám podarilo pre ţiakov tejto školy vyrobiť vyše 330 záloţiek – čo je momentálne náš 

záloţkový rekord ! Pracovali všetci, od prváčikov aţ po deviatakov, tieţ deti v druţine. Milí ţiaci, 

práve vašou zásluhou sme mohli týmto spôsobom urobiť radosť ţiakom na východnom Slovensku.  

Oni nám však nezostali nič dlţní. A tak ste sa aj vy mohli tešiť z pekných záloţiek, ktoré vám odo-

vzdali vaši triedni učitelia.  

Monika Zámečníková, školská knihovníčka 

NOVÁ PODOBA NAŠEJ ŠKOLSKEJ KNIŢNICE 

ZÁLOŢKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY 
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V pondelok 24. októbra 2016 

sme si pripomenuli Medzinárod-

ný deň školských knižníc. V našej 

škole sme sa ho rozhodli osláviť 

prihlásením sa do projektu 

„Najzaujímavejšie podujatie 

školskej knižnice“, ktorý vyhlási-

la Slovenská pedagogická kniţ-

nica. Téma projektu bola 

„Vzájomné učenie sa žiakov 

v dvojiciach alebo v malých sku-

pinách“. My sme si v našej škole 

vybrali učenie sa ţiakov 

v malých skupinách.  

Pre všetkých našich ţiakov sme 

pripravili 5 základných stanovíšť 

s názvami: Spisovatelia, Čitate-

lia, Ilustrátori, Vedci a Kreatívci. 

Na kaţdom stanovišti čakali na 

ţiakov rôzne zaujímavé a tvorivé 

úlohy spojené s knihami, ilustrá-

ciami či s vymýšľaním rôznych 

básní a príbehov, ktoré bolo po-

trebné splniť.  

     Kaţdý ţiak, ktorý na toto 

podujatie prišiel, bol dvomi po-

mocníčkami – ţiačkami 5. roční-

ka – zaregistrovaný do podujatia 

(súťaţe), dostal súťaţný preukaz 

a na kaţdom stanovišti po splne-

ní jeho úloh mohol získať pečiat-

ku za úspešné absolvovanie dané-

ho stanovišťa. Ţiak, ktorý úspeš-

ne absolvoval minimálne 2 stano-

vištia, bol automaticky zaradený 

do zlosovania o pekné knihy, kto-

ré sme mohli nakúpiť vďaka fi-

nančnej podpore našej pani riadi-

teľky. Súťaţné preukazy sa tieţ 

odovzdávali a zbierali na registrá-

cii. Pani riaditeľka po ukončení 

celého podujatia vylosovala pia-

tich ţiakov, ktorí boli odmenení 

krásnymi knihami.  

     Na jednotlivých stanovištiach 

pomáhali ţiaci II. stupňa (5., 6. 

a 8. ročníka), ktorí vysvetľovali 

svojim súťaţiacim spoluţiakom, 

aké úlohy treba na stanovišti spl-

niť, aby mohli získať pečiatku 

a malú sladkú odmenu. Všetkým 

pomocníkom patrí veľké ĎAKU-

JEM za ich snahu a pomoc pri 

príprave podujatia. 

 

Náš úspech 

S týmto naším kniţničným podu-

jatím sme v rámci súťaţe projek-

tov súperili s ďalšími 244 škol-

skými kniţnicami z celého 

Slovenska. Naši spisovatelia 

vymýšľajúci vtipné básne, 

ilustrátori ľudovej slovesnos-

ti či vedci skúmajúci, ako 

vzniká kniha, zaujali porotu 

natoľko, ţe sme sa ako škol-

ská kniţnica spomedzi všet-

kých súťaţiacich umiestnili 

na krásnom 4. mieste. Do-

konca sme boli jedinou brati-

slavskou školou, ktorá sa 

umiestnila medzi siedmimi 

finančne ohodnotenými ško-

lami! Práve vďaka tejto vý-

hre sa nám podarilo získať 

peniaze na nákup nových 

kníh do našej školskej kniţ-

nice, z čoho máme asi naj-

väčšiu radosť. 

Verím, ţe tak úspešne, ako 

sa Rok čitateľskej gramot-

nosti pre našu školu začal, 

bude aj pokračovať. Čaká 

nás ešte mnoho literárnych 

aktivít, záţitkov a ciest do 

krajiny fantázie. Stačí sa len 

začítať. 

   Monika Zámečníková 

 školská knihovníčka 

NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŢNICE 
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Deti si obľúbili bieleho psíka Emila a básničku 

o ňom: 

Ja som Emil biely psík, 

nakreslený na chodník. 

Dávam deti do pozoru, 

keď sú vonku bez dozoru. 

 

Na záver dopravnej súťaţe si ţiaci overia svoje 

vedomosti v teste, ktorý obsahuje 5 otázok. 

Dňa 18. 1. 2017 navštívila deti z 2. B a 1. C pani 

policajtka npor. Mgr. Martina Kočišová, ktorá sa 

zaoberá prevenciou na školách. Deti ju privítali 

básničkami o dopravných značkách. 

Mgr. Eva Dolnáková 

vychovávateľka ŠKD 

Ţiaci 2. B a 2. A sa zaoberajú v rámci pobytu 

v ŠKD dopravnou výchovou. Aktívne vyuţívajú 

učebnú pomôcku s témou dopravnej výchovy 

pre ţiakov 2. a 3. ročníka ZŠ: Kamil a Emil na 

cestách, ktorú vydal Lidl Slovenská republika 

s odbornou pomocou Policajného zboru. 

Okrem toho, ţe si pomocou textu precvičíme 

čítanie s porozumením, v jednotlivých kapito-

lách sa deti  dozvedia o tom, ako sa správať na 

cestách, poznávame dopravné značky, naučíme 

sa, ako kultúrne cestovať v dopravných pro-

striedkoch, atď. 

VYHODNOTENIE RECITAČNEJ SÚŤAŢE 

ŠALIANSKY MAŤKO 

ZÁBAVA A POUČENIE  

O DOPRAVNEJ VÝCHOVE V ŠKD 

STRANA 10 POD LAVICOU 

1. miesto  

DANIEL FRKALA (3. A) 

2. miesto 

LILLIAN POŢGAY (5. A) 

3. miesto 

AMÁLIA REPOVÁ (4. B) 

 

pani učiteľka 

Marta Reinvartová 



10. ročník celoslovenskej on-

line informatickej súťaţe  iBo-

bor sa uskutočnil aj v tomto 

školskom roku počas novem-

bra. Zapojilo sa do nej 921 

škôl a súťaţilo 8 179 Juniorov, 

4 354 Seniorov, 14 347 Kade-

tov, 20 615 Benjamínov a 

15 486 Bobríkov, čo bolo spo-

lu 62 981 študentov alebo ţia-

kov.  

ZŠ s MŠ Hargašova 5 sa zapo-

jila uţ piatykrát. Medzi ţiakmi 

je súťaţ iBobor obľúbená, lebo 

si môţu overiť svoje schop-

nosti logického myslenia 

a kombinatoriky  počítačom.  

Z  našej školy v nej súťaţilo 

spolu 89 ţiakov – z toho:  

35 ţiakov 3. a 4. ročníka v 

kategórii Bobrík,  

37 ţiakov 5., 6. a 7. ročníka v 

kategórii Benjamín  

a 17 ţiakov 8. a 9. ročníka v 

kategórii Kadet.  

Úspešných riešiteľov sme ma-

li v tomto školskom roku 34, 

a to 14 Bobríkov, 15 Benjamí-

nov a 5 Kadetov. Najviac nás 

potešili 2 ţiačky – Andrea 

Kováčová a Adela Fejfárová 

zo 4. A triedy, lebo sa umies-

tnili na 1. mieste v rámci ce-

lého Slovenska so 100% 

úspešnosťou.  

Medzi najlepších v našej škole 

patria aj: Bobríci – Zuzana 

Schultzová, Klára Kobielska, 

Amália Repová a Rastislav Šev-

čík, Benjamíni – Alan Kubaský, 

Viktória Krettová, Michal Ďu-

riančík, Tomáš Kováč a Viktó-

ria Udvardyová a Kadeti – Ro-

man Mašek, Natália Antáleková 

a Kristína Kližanová.  

Všetkým súťaţiacim ďakujeme 

za reprezentáciu školy 

a úspešným riešiteľom blahoţe-

láme. 

Helena Straková  

koordinátorka 

INFORMATICKÁ SÚŤAŢ IBOBOR 
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Začal sa advent, príprava na dlhoočakávané 

Vianoce. Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je 

aj adventný veniec. Ten, samozrejme, nechýbal 

ani nám na našich „predvianočných sedeniach“.  

Kaţdú veľkú prestávku sme sa stretávali v našej 

vynovenej školskej kniţnici. Vytvárali sme 

si úţasnú atmosféru prostredníctvom upokoju-

júcej hudby, krásou zapálených sviec a čítaním 

vianočného príbehu, ktorý kaţdú veľkú prestáv-

ku čítala pani učiteľka Mikolášiková.  

V celej kniţnici vládlo ticho a všetci len vnímavo 

počúvali. Keď príbeh skončil a zazvonilo na ho-

dinu, nikomu sa nechcelo odísť. A aj keď nako-

niec odísť museli, odchádzali pozitívne naladení 

a s úsmevom na tvári.  

Myslím si, ţe tieto sedenia boli príjemným oddy-

chom pre kaţdého. Oddych od kaţdodenného 

učenia či skúšania... Boli to chvíle pokoja, rados-

ti, spokojnosti, šťastia a lásky. Dúfam, ţe sa táto 

naša „tradícia“ na našej škole zachová ešte dlho. 

Kristína Kližanová, 8. A 

ADVENTNÉ ČÍTANIA V KNIŢNICI 
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Keď nám pani učiteľka povedala, ţe pôjdeme 

s triedou na vianočné trhy, veľmi sme sa všetci 

potešili. Hneď sme tú radostnú správu povedali 

aj rodičom. Nevedeli sme sa dočkať so spolu-

ţiakmi, kedy príde ten deň.  

Konečne nastal a ja som si zobral aj nejaké 

vreckové peniaţky. Chcel som niečo kúpiť 

svojej rodine. Vedel som uţ, ţe sa tam budú 

dať kúpiť pekné vianočné ozdoby a dobroty. 

Napríklad vyzdobené medovníčky.  

Nie v kaţdom meste sú dva vianočné trhy ako 

v Bratislave. Jeden je na hrade, kde som bol 

s rodinou a druhý v meste, kde som bol so spo-

luţiakmi. Bolo tam aj veľa stánkov 

s občerstvením.  

Páčilo sa mi, ţe nám pani učiteľka dovolila, 

aby sme si sami popozerali vyzdobené stánky 

a kúpili niečo pekné aj pre rodinu. Chcel som 

ich tieţ potešiť. Nepáčilo sa mi iba to, ţe sme 

tam boli tak krátko, ale tieţ som sa veľmi tešil 

na Vianoce doma, ţe budeme všetci spolu cez 

najkrajšie sviatky v roku.      

 

David Vrba, 3. A 

MOJA NÁVŠTEVA VIANOČNÝCH TRHOV 
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NÁVŠTEVA VIANOČNÝCH TRHOV VO VIEDNI 

STRANA 14 POD LAVICOU 

ŽIACI 7. A, 7. B, 8. A, 9. A VO VIEDNI 



 

 

 

Dar ţivota od viery či prírody,  

človek rozumu verí.  

Dar lásky, emócií, myslenia, 

vedie nás do pokušenia.  

No bozk čo rúca zlo.  

Dáva nádej tmavým dňom.  

Nekonečno čo všetkých spája nás.  

AMEN. 

 

Vanesa Veselá, 8. A 

 

 
Modlitba za ţivot  

 

Tak ako vôľa slobodná na zemi,  

ako láska na púti zvanej ţivot,  

ako zlo čo drţia krátke reťaze.  

Vietor čo hojdá osud, čo určený bol,  

vyjúceho psa počuť vôkol.  

 

Radosť detská v iskričkách očí malých,  

čo potešenie úsmevom robia druhým.  

Ruka v ruke mladý pár  

čo budúcnosti dávajú zdar.  

 

 

 

VIANOČNÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA 

NAŠI MALÍ SPISOVATELIA 
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...                 
Popíjam si teplý čaj, 
je to ako vodný raj. 

V rohu pyšne tróni kôš 
a v ňom vidím veľký nôž. 

Je v ňom ešte pagáčik, 
mňam, je lepší ako koláčik. 

Pri koši si sedí kameň 
a z ním ohnivý plameň! 
Našťastie je to len sen, 

mal by som zlý celý deň. 
Z koša vyskakuje klinec 
a básničky je už koniec 

 
Laura Lengyelová, 5. B 

...                

Krájam pagáč tvrdý ako kameň 

a hľa, zrazu tečie mi krvi prameň. 

Rozhodol som: tupý nástroj nôž, 

putuje smer kôš! 

Lepšie by poslúžil aj klinec, 

ale z toho by bol binec. 

Prst leukoplastom obalím 

a radšej si čaj uvarím. 

 

Samo Beseda, 5. A 

 

LES 
V našom lese tečie prameň, 
nehádžeme doňho kameň. 
Voda je tam krásna, čistá, 

mladá srnka sa tam chystá. 
Zájde slnko, spravím čaj, 
pozriem z okna, vidím raj. 

 
Kristína Bilačičová, 5. A 

... 

Kto zjedol tie pagáče? 
Niekto si to odskáče. 
Aj slaninka na klinci, 

zmizla kamsi, myslím si. 
Pohľadám ich po svojom 
špeciálnym nástrojom. 

A ten nástroj je môj nos, 
vyčuchám ich plný kôš. 
Už ho vidím na kameni, 

hneď náladu mi to zmení. 
 

Šimon Líška, 5. B 
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