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Milí čitatelia!  

Školský rok 2017/2018 sa uţ čoskoro skončí slávnostným odovzdaním 

vysvedčení a s veľkou radosťou privítame dva mesiace prázdnin, mesiace 

ničnerobenia, zábavy, oddychu a záţitkov.  

Stránky posledného tohtoročného čísla časopisu Komáčik patria, ako vţdy, 

významným a zaujímavým aktivitám, udalostiam a tvorivej práci, o ktorú sme sa 

v poslednom štvrťroku zaslúţili. Vďaka nám všetkým môţe časopis zvečňovať 

plynúci ţivot našej školy. Dovidenia v septembri...   

  
 

 

 

 

 

Naše úspechy 

V krajskom kole Biologickej olympiády v kategórii E („Poznaj a chráň“) - 

botanika získali Emília Blahová (9.B) 1.miesto a Natália Novotná (9.B) 3.miesto. 

V celoslovenskom kole našu školu, mesto a kraj reprezentovala dňa 13.-14. júna 

2018 v Košiciach Milka Blahová. Reprezentovala najlepšie ako sa dalo.  

Je najlepšia na Slovensku. Tešíme sa z jej veľkého úspechu, ktorý je výnimočný, 

no nie ojedinelý. Výborne reprezentovala školu počas tohto školského roka 

v geografickej, biblickej a botanickej olympiáde. Jej všestrannosť potvrdzuje aj 

to, ţe so spoluhráčkami získala v malom futbale 2. miesto v regióne. Milka je 

všestranne nadaná, milá, pracovitá a výborná ţiačka.  

Za svoju aktivitu, rôznorodosť a šikovnosť bola Romanka Halušková z 9.A 

ocenená ako Talent Trenčianskeho kraja.   

Nádherný záţitok sme si odniesli z výchovného koncertu Komorného orchestra 

slovenských učiteľov, ktorý zavítal do našej školy. 

Zruční  remeselníci z Púchova a okolia, ktorých sme si pozvali na návštevu do 

školy, nám ochotne predvádzali svoju zručnosť na Jarmoku remesiel. Úţasná 

tvorivá atmosféra inšpirovala všetkých ţiakov v triednych tvorivých dielňach pri 

vyrábaní darčekov pre maminy pri príleţitosti Dňa matiek.  

Piataci navštívili Bábkové divadlo v Ţiline a siedmaci SND v Bratislave.  

Šiestaci absolvovali biologickú exkurziu v Klecenci a vybraní ţiaci našej školy sa 

zúčastnili exkurzie v Podskalí na ekofarme pestujúcej bylinky. 



Zapojili sme sa do projektu „Dívam sa očami, ukazujem prstom“, kde ţiaci 

prezentovali vlastné fotografie vyjadrujúce sa k ţivotnému prostrediu v našom 

okolí. V tomto roku bola témou projektu "Voda a zeleň". V rámci 

praktického činu vysádzali tieňomilné trvalky, 

upravovali kompost, prerastené trávne drny 

a vtáčikom chystali kúpacie jazierko...Je to 

miniprojekt, ktorý organizuje CVČ Včielka Púchov v 

rámci veľkého mestského projektu „Ekologicky v odpadovom 

hospodárstve Mesta Púchov".  

V celoslovenskej výtvarnej súťaţi Včely, včielky, včeličky bola 

ocenená ţiačka našej školy K. Levková z 3.B 

V sudoku – v okresnom kolo – N. Novotná (9.B) získala krásne 2.miesto. 

Slávik Slovenska – okresné kolo - v II.kategórii získala 2.miesto T. Ganátová 

(6.B), v III.kategórii získala 1.miesto A. Vráblová (9.A), ktorá nás 

reprezentovala  aj v KK. 

Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých 

krajinách sveta. Na Slovensku sa slávi od roku 1952, kaţdoročne 1. júna. 

Náš sviatočný deň sme v našej škole oslávili rôznymi aktivitami. Druháci si uţili 

veľa zábavy pred neďalekým Mestským úradom, tretiaci zasa na Energetických 

dňoch v závode Continental. Dopoludnia k nám prišla aj vzácna návšteva - dvaja 

horskí záchranári z HZS Malá Fatra, ktorí nám porozprávali o svojej práci, 

pripomenuli zásady bezpečného pohybu v horách a na záver nám predviedli aj 

zlaňovanie „zraneného ". Uţili sme si aj Zábavné popoludnie plné športu a súťaţí, 

ktoré pri príleţitosti MDD spolu s vedením školy pripravilo Rodičovské zdruţenie 

našej školy .  

Gymnastický štvorboj – regionálne kolo 

V kategórii A získali chlapci  2.miesto, v kategórii B 2.miesto. 

V kategórii C získali dievčatá 1.miesto a v krajskom kolo 

druţstvo ţiačok v zloţení Hanicová (7.B), Novacká (8.B), 

Halušková (9.A), Očšatková, Zvonková (9.B) získalo  2.miesto.  

Malý futbal- okresné kolo. Druţstvo mladšich ţiakov v 

zloţení Pobeţal (5.A), Crkoň, Vavrík, Sapák (5.B), Papučiar, 

Vrábel (6.B), Kováčik, Urban (7.A), Kutnár (7.B) získalo 

1.miesto. 

Druţstvo starších ţiačok získalo tieţ 1.miesto. V regionálnom 

kole obsadili obidve druţstvá 2.miesto.  

Okresné kolo - futbal ţiačky 1. miesto 

Ďakujeme dievčatám: M. a B. Blahové, D. Bučková, T. Jakubíková, K. Labajová, V. 

Čviriková, R. Halušková a A. Jancíková, super výkon- 

Minicool volleybal-krajské kolo. V semifinálovom kole v 

turnaji Západoslovenského kraja získalo druţstvo našich 

chlapcov v zloţení  A. Kováčik, S. Urban (7.A), M. Vrábel, P. 

Martikáň (7.B), L. Sapák a V. Crkoň (5.B) 1.miesto 

https://zskompv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=258


Dvaja chlapci z nášho Komenčáku, T.Pobeţal a R. Hazala sú vo výbere Hokejovej 

mládeţe Slovenska a zúčastnili sa na prestíţnom turnaji v Ostrave - BAUERS 

SERIES, kde porazili všetkých súperov a v poslednom stretnutí aj výber 

rovesníkov z ČR. 

Aj chlapci zo 6.A -  A. Breţný, D. Hájovský, M. Mikovič, M. Mrenica a J. Štrbáň, 

v ďalekom Lotyšsku, priamo v Rige, zabojovali na hokejovom 

turnaji. 

Niektorí ţiaci našej školy si zdokolnaľovali angličtinu na 

poznávacom pobyte v Anglicku so zastávkami v Amsterdame 

(Holandsko) a v mestečku Dunkerque  (Francúzsko).   

Jazyková exkurzia do Viedne 

Jupííííí .... je po víkende.....výnimočne sa teším, pretoţe je  pondelok ráno, 9.apríla 

2018 a my, šiestaci, odchádzame  na plánovanú jazykovú exkurziu do Viedne. Mali 

by sme navštíviť prírodovedné a technické múzeum. Cestovali sme autobusom. 

Cesta bola veľmi dlhá, ale i zábavná. Naše prvé kroky smerovali do 

Prírodovedného múzea vo Viedni, kde nám bola zadaná netradičná úloha - 

komunikovať s návštevníkmi múzea v anglickom jazyku. Obavy z odmietnutia 

rozhovoru rýchlo vyprchali po tom, ako sme stretávali väčšinou milých, 

príjemných a ochotných ľudí. Pochádzali z rôznych krajín sveta - Anglicko, 

Nemecko, Bulharsko, Nový Zéland....... Počas rozhovorov sme  stihli poobzerať aj 

toto veľkolepé, nádherné múzeum. Nachádzali sa tu  rôzne staré vykopávky, 

kostry z dinosaurov, kamene a mnoho iných 

zaujímavých predmetov. Veľa času  sme nemali a 

asi po dvoch hodinách  sme sa presunuli do 

ďalšieho múzea . Bolo to Technické múzeum vo 

Viedni. V týchto priestoroch sme si mohli všeličo 

vyskúšať. Od šmýkania sa na šmýkačke aţ po tzv. 

TELEŠOV. Mohli sme obzerať staré vlaky, lietadlá  

aj staré mobilné telefóny. Najviac nás oslovila  skrinka na meranie decibelov . 

Nazvali sme ju ,,Škriekacia skrinka.“ V tejto ,,skrinke“ sme mohli vrešťať čo nám 

hlasivky stačili. To by ste mali vidieť, ako sa všetci snaţili. Kaţdý krikľúň sa 

dozvedel, v akých decibeloch sa jeho hlas pohyboval.  Neviem, či niekto prekričal 

pána učiteľa. Namerali sme mu totiţ aţ 130 decibelov . Toto múzeum bolo 

naozaj veľké a čas neúprosný. 

Plní záţitkov, nových skúseností 

a dojmov sme nastúpili do nášho 

autobusu a cestovali sme plnou 

parou vpred nášmu domovu. Táto 

exkurzia nám poskytla skutočne 

výnimočné záţitky.  

                                         

Pripravila: T.Ganátová, 6.B 



 

 
 

HLADNÉ VRANY 

Leteli vrany ponad lúky, lesíky,    Vrana ďobe a ďobe, 

ba aj ponad rybníky.     no lastúru nepreďobe.  

 

Hľadali si čosi pod zobáky,    Ale vrana chytrá je, 

v bahne, v rybníku, našli chrobáky.   škeble ţivot nepraje. 

 

Zrazu sa tam čosi hýbe,     Rýchlo hore letí, 

škeblu noha popohýbe.     spustí škeblu na kameň 

        a ona sa hneď rozletí. 

Vrana škeblu zoţrať chce,     

no škebla umrieť ešte nechce.    A takto škebla za škeblou, 

        neochráni sa pred vranou.  

J. Urban, 6.A 

LETO 

Leto je také krásne,    Táto bude o prírode, 

píšu sa o ňom samé básne.   ktorá je popri vode. 

Hlavne o tých zaľúbených    Ţijú tam pekné vtáky, 

toto ale nie je jedna z nich.    vo vode veľké raky. 

 

Deti majú z nich veľký strach, 

preto behajú po lúkach. 

hore-dolu, len tak, 

ako po oblohe voľný vták.      

R. Pobeţal, 5.B 

ŢABKA 

Bola malá ţabka,     Rak jej dobre poradil, 

volala sa Radka.     so ţabkou sa skamarátil. 

Bola veľmi smutná,     Ţabka bola veselá, 

ţe je taká tučná.     ţe je taká zelená.    

Nechcela byť taká,    Pri potoku plávala, 

čo má robiť,      s rakom sa zabávala.  

opýtala sa raka.    L. Andrews, 5.B



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pripravil: J.Urban, 6.A 

 



 
             

MÁŠ UŢ SVOJE BOYFRIENDY? 

Boyfriend dţínsy prišli do módy uţ pred viac ako rokom a 

konečne sa dostali aj k nám. Popularita boyfriendov stále stúpa, 

takţe jeden kus by rozhodne nemal chýbať ani 

v tvojom šatníku. Slim rifle môţeš vymeniť za voľný 

stih boyfriendov a cítiť sa pohodlne počas celého 

dňa. Tento strih si môţu dovoliť dievčatá 

s akýmkoľvek typom postavy. Správne doplnky 

v podobe veľkej šatky a kabelky správne doladia 

outfit. 

VÝHODY BOYFRIEND STRIHU 

Rovný a voľnejší strih nohavíc zakryje menšie nedostatky, ale zároveň 

bude pôsobiť trendy. Tieto rifle by nemali kopírovať siluetu, práve 

naopak, prvým pravidlom je, ţe musia byť voľné. Spodná časť 

môţe byť vyhrnutá a čím viac roztrhané, tým lepšie. Výrazný strih 

by mali dopĺňať len jednoduché a jednofarebné kúsky oblečenia. 

Povinnou výbavou sú však doplnky, napríklad vo forme 

masívneho náhrdelníka alebo náušníc. Chlapčenský strih musíš 

vykompenzovať dievčenským prvkom, napíklad lodičkami alebo 

sandálkami, alebo priliehavým tričkom s výstrihom do „V“ v čiernej 

alebo béţovej farbe, keďţe spodná časť outfitu bude voľná, horná 

časť by mala byť zvýraznená.  

Vychutnávajte si prázdninové záţitky v krásnych módnych letných 

šatách. Kvetované vzory a rôznorodé farby z vás urobia skutočnú kráľovnú 

tohto leta. Dlhoočakávané prázdninové obdobie môţete tráviť aj v 

letných šortkách. 

Pre chlapcov dnes trochu odľahčene. Ako sa vám páči 

kombinácia polotrička a neformálneho saka? 

K tomu pridajte ultrapohodlné jogg jeans, 

biele sneakers a outfit je perfektný.  

 

 

Pripravila: V.I.Kebisová, 6.A 

https://www.glami.sk/damske-rifle/
https://www.glami.sk/damske-kabelky/
https://www.glami.sk/damske-rifle/roztrhane/
https://www.glami.sk/damske-nahrdelniky/
https://www.glami.sk/damske-lodicky/na-ihle/
https://www.bonprixshop.eu/tag/s-kvetmi
https://www.bonprixshop.eu/kategoria/374/nohavice/dlzka~nohavic_kratke


 

 

 

 

Milí kamaráti, blíţi sa leto a lúky sú plné kvetov. V nasledujúcom návode si 

ukáţeme, ako si vyrobiť čelenku z umelých kvetov, 

ktorá vydrţí po celý rok. Výroba je veľmi jednoduchá. 

Na výrobu čelenky budeme potrebovať: 

umelé kvety, čelenku, filc, noţnice, lepiacu pištoľ 

 

Postup: 

1. Ako prvé si vystrihneme kúsok filcu, ktorý nám poslúţi 

ako základ. Na tento základ budeme neskôr lepiť kvety 

2. Na čelenku si z tavnej pištole vytlačíme lepidlo 

a prilepíme na základ čelenky filc. 

3. Keďţe nechceme, aby bolo náš základ (filc) vidieť, 

prekryjeme ho najprv zelenými listami a to tak, ţe aplikujeme lepidlo na list 

a pritlačíme ho na základ. 

4. Na vytvorený základ z listov začneme lepiť kvety, nanesením lepidla na kvet 

a pritlačením na listy. 

5. Najprv sme si nalepili ţlté kvety. V lepení pokračujeme s fialovými, ktoré 

čelenku oţivia, aby bola farebná. Samozrejme, ţe môţete pouţite farebné 

ladenie také, aké vyhovuje vám a podľa kvetov aké máte k dispozícii. 

6. Zo zadnej strany čelenky vidíme základ z filcu, na ktorý sme postupne 

aplikovali kvety. 

7. No a z prednej strany nič nevidno. Takúto čelenku nosíme minimálne aţ do 

zimy, aby nám pripomínala leto čo najdlhšie. Zalievanie týchto kvetín samozrejme 

neodporúčame.  

Pripravila:V.Panáčová, 6.B 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dnes sme si pre vás pripravili jednoduchý 

matematický príklad, v ktorom si môţete 

zopakovať učivo z matematiky prvého stupňa ZŠ. 

Kaţdé zviera predstavuje jedno číslo ... 

 

Tajnička: .......................................... 

  



Cestujeme dopravnými prostriedkami na prázdniny 

Pomenuj a vyfarbi 

 

 

 

  

 

    

 

 

---------------- ------------------------                              ............................ 

 

 

 

 

 

................................................   

       ...................................................... 

 

 ...........................................  

          ................................. 

         Pripravila: V. Panáčová, 6.B 



  

 

 

           Pripravila: V.Panáčová, 6.B 

 


