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Školský
rok
2018/2019
priniesol pre našu základnú školu
niekoľko
zmien.
Zaloţili
sme
školský časopis Škola očami detí, v
ktorom si budete môcť prečítať
rôzne zaujímavosti o našej škole,
ţiakoch
či
učiteľoch
a,
samozrejme,
aj
niečo
pre
pobavenie.
Vedeli ste, ţe máme novú pani
riaditeľku
Gabrielu
Trnavskú?
Riaditeľské ţezlo prebrala na
konci minulého školského roka od
pani Darinky Sýkorovej. Všetci jej
ţeláme veľa šťastia, úspechov a
more trpezlivosti s nami všetkými
:o)
Snaţme
sa,
aby
obec
Trenčianske Stankovce bola hrdá
na svoju základnú školu.
Chceli by sme srdečne privítať
aj prváčikov, ktorí sa iste nevedeli
dočkať svojho prvého školského
roka. Ţeláme, aby sa im písmenká
dobre učili, nech si uţ čoskoro
môţu prečítať tento náš časopis.

História školy našej

s. 3

Poznáš Jána Lipského?

s. 4

Naša literárna tvorba

s. 5

Rozhovory s ...

s. 8

Zaujímavosti, akcie,
súťaţe v našej škole

s. 9

Športom smerom k
zdraviu
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Vianočná akadémia
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Úsmev prosím!
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Pod vedením Mgr. Kristíny Galkovej
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Slávnostné
otvorenie
školy
v
Trenčianskych Stankovciach sa uskutočnilo
28. októbra 1956. Nebola to však základná
škola taká, ako ju poznáme dnes, ale
Osemročná
stredná
škola
v
Malých
Stankovciach. Základnou školou sa stala aţ v
roku 1961 a to 1. februára. Učilo tu viac ako
20 učiteľov a navštevovalo ju viac ako 500
ţiakov. Od 1. septembra 1992 sa tu
uskutočňuje ozdravovací projekt „Zelená
škola“ a o dva roky neskôr sme sa zapojili do
projektu „Škola podporujúca zdravie“. Dodnes
na našej škole nenájdete automaty s
nezdravými polotovarmi ale naopak, tak ako
kedysi, tak aj dnes, pani kuchárky poctivo
pripravujú v našej školskej kuchyni zdravé
domáce nátierky, ktoré na desiatu dostaneme
na čerstvom chlebíku. Škola sa môţe pýšiť
vlastnou
školskou
záhradkou,
ovocnými
stromami či dokonca kompostoviskom.
V roku 2001 došlo k prepoţičaniu čestného
názvu po Jánovi Lipskom a stala sa
Základnou školou Jana Lipského. O tri roky
neskôr, po zlúčení s materskou školou, sa
tento názov zmenil na Základná škola Jána
Lipského s materskou školou Trenčianske
Stankovce tak, ako ho poznáme aj dnes.
Pýtali sme sa našich spoluţiakov ako si
predstavovali školu v jej počiatkoch a dnes. Tu
vám prinášame niekoľko ich kreslených
predstáv.

spracovala V. Ďurišová
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Ján Lipský sa narodil 10. apríla 1766 ako
slovenský zeman v obci Sedličná, dnes časť
Trenčianskych Stankoviec. V matematike a fyzike
vynikal. Študoval v Bratislave na evanjelickom lýceu
a
neskôr
absolvoval
vojenskú
akadémiu
vo
Viedenskom Novom Meste. Uţ ako 17 - ročný kadet
pracoval
vo
vojenskej
kartografickej
komisii.
Otvorene sa hlásil ku slovenským koreňom, aj keď
mu to nepomáhalo v kariére. Ako vojak si prešiel
niekoľkými bojiskami vo vojne s Turkami. Vo vojne s Francúzskom bol v
hodnosti majora zranený a následne vyznamenaný. Neskôr dosiahol hodnosť
plukovníka, v ktorej odišiel do penzie. Zomrel v rodnej Sedličnej 2. mája
1826 a je pochovaný medzi dvoma lipami v parku rodinného sídla.
Jeho kartografické dielo na dlhé roky ovplyvnilo svetovú a európsku mapovú
tvorbu.

•

•

•

•

•

•

Odkedy učíte?
Od Októbra 1991.
Opíšte, aké zmeny vidíte postupom
času?
Zmeny sú úplne vo všetkom, škola je
zrekonštruovaná, celková výmena
učiteľského zboru.
Ak by ste mali moţnosť presunúť niečo
z minulosti do súčasnosti, čo by to bolo?
Chcela by som, aby mali žiaci taký
rešpekt voči učiteľom ako kedysi.
Prečo ste si vybrali túto prácu?
Bol to môj sen už od malička,
nakoniec som sa stala pani učiteľkou na
je to parkour.
prvom stupni a teraz som sa stala
riaditeľkou.
Akých súťaţí sa škola zúčastnila?
Ako vnímate predchádzajúcu pani
•
Pionieri.
riaditeľku?
Ako by ste charakterizovali školu v
Ako môj veľký vzor, človeka,
troch vetách?
ktorý mi odovzdal veľa skúseností.
•
Dnešná škola je viacej moderná.
Máme
tu rôzne technické vybavenia,
Ako vnímate záujmy ţiakov kedysi a
ale samozrejme kedysi sme na tom
dnes?
boli financie horšie.
Žiaci majú záujem o iné aktivity ako
Rozhovor spracovala S.Marcinechová
v minulosti. Kedysi to bol folklór, teraz
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Slovenský jazyk sa učíme od prvého ročníka základnej školy. Už v materskej škole nás pani
učiteľky pripravovali a učili základy, aby sme z toho všetkého nedostali v škole šok. Robili sme prvé
čiary a uvedomovali si význam písma .Slovenský jazyk je najdôležitejší predmet, a preto sa s nami
vlečie od prvého až po úplne posledný rok na základnej škole.
Nebudem klamať, že obľúbenosť akéhokoľvek predmetu sa u mňa viaže s tým, aký je
učiteľ. Slovenský jazyk som mala rada už od prvého ročníka, kedy ma učila pani učiteľka
Trnavská. A sme teda pri tom , že išlo vlastne o to, kto ma slovenčinu učil. Jej prístupom
a spôsobom učenia som si tento predmet obľúbila a učenie bolo pre mňa ľahšie. Samozrejme, že
v prvých rokoch som ešte nevedela, čo všetko slovenský jazyk obnáša. Tvrdé y, mäkké i,
spodobovanie, názvy ulíc, slovné druhy... To, že slovenčina je veľmi ťažká, som pochopila už asi
štvrtej triede, keď mala moja mama na vysokej škole predmet ortografiu. Aby sa pripravila na
ortografiu. Aby sa pripravila na skúšku, musela som jej diktovať
nekonečne dlhé diktáty , ktoré boli plné neznámych slov, čiarok Moja rodná zem
a veľkých písmen. Vtedy som sa zľakla. Toto ma všetko čaká? To sa
krásna je ako sen.
nikdy nenaučím! Ale bolo tu niečo aj pozitívne. Keďže mojej mame už
nikto nechcel diktovať diktáty, ktorých bolo strašne veľa, ostala som jej Slovensko sa nazýva,
len ja. Ani mňa to dlho nebavilo, takže mama ma začala platiť. Za
krásne sa tu býva.
jeden diktát som dostávala dve eurá. Celkom som si dobre zarobila. Na
slovenčinu som ale nezanevrela. Teraz ju mám rada aj preto, lebo nás Máme svoje tradície,
učí pani učiteľka Galková. Nemám z nej ukážkové známky , rada by
pre ktoré tu každý žije.
som mala aj lepšie! Napriek tomu slovenský jazyk patrí k mojím
obľúbeným predmetom. Slovenčina je ťažký, ale krásny jazyk.
Pieseň, folklór remeslo
Poviem pravdu, že si aj trochu,,požundrem“ na Štúra, keď
v nejednom dome má miesto.
píšeme diktáty. Naopak Bernoláka ospevujem. Písať, ako počujem, to by
bolo... Ale raz príde deň, keď slovenčinu budem mať v malíčku. Vtedy Ľubozvučná reč naša
sa budem hrdo nazývať Slovenkou so všetkým, čo k tomu patrí ,hrdá na
v srdci Slovákov sa vznáša.
Slovensko a národný jazyk. Na záver ešte taká moja malá vlastná tvorba:
.
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V našej triede bola miš,
našla sy tam malú skríš.
Abi zjedla všetki ýčka,
školnýčka sy ju tam híčka.
že tie ýčka sedia v prácy.
V zborovny sú poradi,
Kto tie ýčka nahradý.
Yba dety majú radosť,

Rastislav Kubaloš 5.A

Rozmíšlajú staršý žiacy,

Vibraních slov bolo už dosť!
Aj naši piatačikovia sa snaţili na hodine slovenčiny napísať sloh, prečo oni
majú radi slovenčinu a Slovensko. Rasťo z 5.A písal, ţe ho slovenčina baví uţ
od prvého ročníka, keď z malých a veľkých písmeniek skúšal spájať a vytvárať
prvé slová a zo slov prvé vety. Trpezlivo trénoval, aţ kým neprišiel veľký deň,
keď sa pustil do čítania svojej prvej kniţky. Ďalej píše, ţe náročnosť „levelov“
sa zvyšuje a uţ to nie sú len začiatočnícke hry, ale tvrdá realita.
Štefánia z 5.A veľmi múdro píše, ţe sa slovenčinu učíme aj preto, aby sme
pochopili našu históriu.
Peťa, tieţ z 5.A, je na svoj rodný jazyk hrdá. Podľa jej slov je náš jazyk

tým najkrajším práve preto, ţe sme oň museli v minulosti tvrdo bojovať.
Vďaka slovenčine, ktorá je veľmi ľubozvučná, mohla napísať svoju slohovú
prácu a taktieţ povedať niečo pekné o Slovensku a jeho krásnej prírode.
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Ako sa ti páči v skole?

Navštevuješ v škole nejaký krúţok? Čo rada

V škole sa mi páči, mam tam super kamošky

robíš vo voľnom čase?

a dobrú pani učiteľku.

Navštevujem výtvarný a tanečný krúžok,

Ktorý je tvoj obľúbený predmet a čo Ťa na ňom

najradšej si kreslím alebo niečo tvorím.

najviac baví?

Máš v triede alebo v škole dobré kamarátky?

Najviac sa mi páči matematika, lebo tam

Áno, mám, Sárku z 3.A, Sabinku, Peťka z 3.B,

počítame príklady.

Kiku z 5.B a Terezku zo 4.B.

Kto je tvoja triedna pani učiteľka? Učia Ťa aj iné

Tešíš sa na Vianoce? Ako sa na tento sviatok

pani učiteľky?

pripravujete v škole?

Moja triedna pani učiteľka sa volá Zuzana

Na Vianoce sa veľmi teším, v škole kreslíme

Mikušincová. Pani učiteľka Slušná ma učí

vianočné obrázky a vyrábame vianočné

HUV a INF a pani učiteľka Fábryová ma učí

ozdoby a pohľadnice.

PVO a VLA.
Rozhovor spracovala K. Fabryová

Čo sa ti najviac páči na škole?

Bola

Páči sa mi, že máme odborné učenie,

ocenenia?

dobrých učiteľov aj školské akcie.

Bola som na speváckych súťažiach aj na

Aký je tvoj obľúbený predmet.

recitačných. Na Trenčianskych

Angličtina.

som bola prvá.

Ak by si mala moţnosť niečo zmeniť, čo by to

Na akú strednú školu chceš ísť?

bolo?

Obchodná alebo stavebná.

Na WC by sa mohli dopĺňať mydlá a

Aký predmety sú podľa teba najdôleţitejšie pre

toaleťáky a nemuseli by sme mať zakázané

tieto stredné?

chodiť do iných tried cez prestávky.

Matematika, slovenčina, geografia, biológia,

Je niečo čo sa ti páči na učiteľoch? A naopak,

angličtina.

čo sa ti nepáči?

Ktorý učiteľ Ti najviac pomáha a ako?

Páči sa mi, že nás chápu a pomôžu, keď

Všetci pomôžu, keď je treba, a každý inak.

si

na

nejakej

súťaţi?

Máš

nejaké

hodinách

treba a nepáči sa mi, že dávajú zápisy za
Rozhovor spracovala V. Balušková

úplné zbytočnosti.
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Aby sme nezabudli, v tomto školskom roku k

nám pribudli malí prváčikovia. Prvá A. sú šikovné
včeličky, ktoré zaţívajú v školských laviciach veľa
dobrodruţstiev.

Triedna

učiteľka

našich

milých

včeličiek je Mgr. Ľubka Balajová.
Sovičková

prvá

B.

trieda

pod

vedením

triednej

učiteľky Mgr. Eriky Bouchnerovej je určite veľmi múdra a
šikovná
príklady.

a

deti
Na

zvládajú

hodinách

čítať

zo

výtvarnej

šlabikára,
výchovy

počítať

vytvárajú

krásne vecičky, obrázky a my im ţeláme, aby zaţili v
školských laviciach ešte veľa zaujímavých dní.
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Majsterka sveta v lukostreľbe
V dňoch 2. – 8. 9. 2018 sa naša ţiačka Ema
Hudecová zúčastnila Majstrovstiev sveta HDH IAA v lukostreľbe.
Bola veľmi úspešná a skončila na 1. mieste. Stala sa majsterkou
sveta vo svojej kategórii. Srdečne jej všetci gratulujeme.

Deti počas dopravno-preventívnej
akcie rozdávali smajlíkov
Policajti z Krajského riaditeľstva
PZ v Trenčíne spolu so ţiakmi 4. A
z našej základnej školy vykonali
dopravno-preventívnu akciu za
účelom pozitívneho ovplyvnenia
dopravno-bezpečnostnej situácie.
Dopravno-bezpečnostnej akcie sa zúčastnili
preventistky KR PZ v Trenčíne spoločne s policajtmi ODI OR PZ v Trenčíne.
Policajtky deti učili správne prechádzať cez priechod pre chodcov. Deti vodičom, ktorí im
umoţnili prejsť, poďakovali usmiatym smajlíkom a tým, ktorí nejakým spôsobom porušili
pravidlá cestnej premávky odovzdali smajlíkov smutných. Spolu bolo odovzdaných 31
smajlíkov, z toho 3 smutné. Okrem toho si deti mohli vyskúšať prácu dopravných
policajtov.

Zdravý olovrant v ŠKD
Dňa 16.10. si deti v ŠKD spestrili svoj
olovrant čerstvou mrkvičkou a jabĺčkami zo
záhrady. Na chvíľu sa premenili nielen na
"zajačikov," ale aj na šikovných kuchárov a z
daných surovín si pripravili jednoduchý a
chutný šalát.

10

Advent v 3.A
Tretiaci si v predvianočnom období spestrili
svoju
triedu
vlastnoručne
vyrobeným
adventným kalendárom. Mikulášsky sviatok si
pripomenuli stvárnením nielen Mikuláša, ale aj
čertov či anjela.

Úspešný modelár
Tomáško Straka z 3.A získal 3. miesto v
modelárskej súťaži v Piešťanoch. Gratulujeme!

Najkrajšia záložka
Záloţky do knihy pripravovali ţiaci na hodinách
výtvarnej výchovy a literatúry. V triednom kole si
hlasovaním určili prvé tri miesta. Tie postúpili do
školského kola pre I. stupeň a pre II. stupeň. Ţiaci
školy hlasovaním takto rozhodli.
I. stupeň
1. Tamara Barišová z 1. A.
2. Adam Horňák z 1. A.
3. Lea Zelníková zo 4. A.

II. stupeň
1. Sára Blahová z 8. B.
2. Sára Polášová zo 6. A.
3. Patrik Hrušovský zo 7.B.
VÝHERCOM SRDEČNE BLAHOŢELÁME
a do
budúceho roku sa tešíme na ďalšie krásne
výtvory. Zo záloţiek sa môţu tešiť všetci ţiaci, ak si
ich medzi sebou vymenia.
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Úspešné florbalistky
22. 11. 2018 naše dievčatá
pokračovali vo florbalovej súťaţi. V
okresnom finále vybojovali pekné 2.
miesto. Gratulujeme a ďakujeme!
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Vianočná akadémia

tváričky, ale nám to neprekáţa.
Keďţe sa najkrajšie sviatky roka
priblíţili a stromček rozsvietil zelené
vetvičky nádejou a rozvoňal zo
všetkých síl, aj my v škole sme sa
rozhodli
usporiadať Vianočnú
akadémiu. Spievalo sa a tancovalo,
všade
bolo
veselo.
Divadielko
pobavilo a hlavne sme sa nemuseli
učiť. Na Vianočnú akadémiu sa moli
prísť pozrieť aj rodičia. Všade
panovala
radosť,
láska,
úcta...
Prinášame pár fotografií a
zároveň vám všetkým ţeláme, aby
človek k človeku bol ohľaduplný a
milý. Jedným slovom, aby všetci
mali k sebe bliţšie a nielen na
Vianoce, ale aj po celý rok! To
všetko spôsobil čas Vianoc.

Hovorí sa, ţe Vianoce patria k
najkrajším sviatkom v roku. Na
Vianoce akoby sa ten kaţdodenný
kolotoč
zrazu
spomalil.
Na
chmúrnych
tvárach
sa
blysnú
úsmevy, oči ľudí ţiaria šťastím.
Prítomnosť Vianoc v nás vyvoláva
radosť, šťastie a spokojnosť nie pre
darčeky, ale preto, ţe na tieto
sviatky je rodina spolu. Milujem,
keď na Vianoce mäkučký sneh,
ktorý padá z neba, zahaľuje celú
krajinu do bielej periny, prikrýva
všetko naokolo. Obloky domov ţiaria
zlatoţltým svetlom. Všetky deti sa
vydali vychutnávať krásy zimy.
Mráz im
vyštípal líca a dodal
farbu.
ZIMA!
ZIMA! Je uţ tu,
detičky, a nás oziabu ručičky aj
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V škole vraví pani učiteľka: "Vonku
tak krásne sneţí, čo keby sme začali
s guľovaním?"
"Áno, áno!" kričia ţiaci. "Dobre,
tak k tabuli pôjde Mrkvička."

Tajnička

Prezúvaš
Rod
Žena
Svedomie
Náš dedko
čas

Citát na záver:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Ak nechceš spôsobiť zapáchajúcu biologickú
katastrofu, na nohy si ich vždy dáš, v škole aj
doma sa ... ?
2. Mužský, ženský, stredný nie je to jedno, ale
vedno, je to ... ?
3. Je v ženskom rode,v N j.č. sa na A končí, ale v
mn.č. je vždy Y, aký je to vzor?
4. Keď robíš zle, je dosť hlučné. Ak ho ignoruješ,
tak ťa hryzie ... ?
5. Ktorý cicavec nemá zuby?
6. Nevidíš to, necítiš to, nemá to krídla a predsa
to letí ... ?

„To, čo chceme povedať, by malo prejsť troma bránami: bránou pravdy,
bránou dobroty a bránou úţitku. Ak to, čo chceš povedať, nie je pravdivé,
dobré ani uţitočné, potom je lepšie nechať si to iba pre seba.“
Sokrates
Sokrates povedal ešte jednu zaujímavú vetu: „Viem, ţe nič neviem“. Tento
citát prispieva k poznaniu, odvracia od zdania toho, čo sa nám javí ako
pravdivé, a tak sme nútení k ďalším otázkam, k hľadaniu pravdy.
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