
Na lyţiarsky výcvik sme sa všetci 

veľmi tešili. Cesta bola dlhá, ale 

ubehla na podiv celkom rýchlo.  

Keď sme prišli na miesto, vybrali 

sme si veci a išli sme k našim cha-

tám. Ani problémy s batoţinou nás 

neminuli, keďţe tam bolo veľmi 

veľa snehu, kufre na kolieskach boli 

celkom nepraktické.  

Čas plynul rýchlo a my sme museli 

beţať na svah, aby nás rozdelili do 

skupín, v ktorých budeme lyţovať. 

Niektorí z nás sa zlepšili, a preto si 

zaslúţili postup do vyššej skupiny. 

Na druhý deň sme sa zoznámili s 

našimi inštruktormi a mohlo sa ísť 

lyţovať. Jazdili sme najprv na po-

me, ale následne sa tí odváţnejší a 

skúsenejší  dostali na lanovku, z čo-

ho sme boli veľmi nadšení. Výhoda 

bola, ţe keď niekto nevládal, tak si 

mohol sadnúť na čaj do bufetu a 

počkať, kým ostatní dolyţujú.  

Vţdy večer sme sa stretli, povedali 

sme si s našimi učiteľmi potrebné 

veci a išli sme na program.  

Programov bolo veľa – hudobný 

kvíz, Azad kvíz, film alebo kino, 

Milujem Slovensko. Do všetkých 

súťaţí, čo sa konali, sa naša škola 

poctivo zapájala, a dokonca sme 

za našu školu vyhrali tretí rok po 

sebe Azad kvíz a boli sme na seba 

veľmi hrdí.  

Posledný deň sa konal slalom oko-

lo paličiek, ktoré nám pán učiteľ 

rozostavil. Súťaţili sme po skupi-

nách – prvá, druhá, tretia. Niekto-

rým to vyšlo, iným zase veľmi nie. 

Na obede sa hovorili výsledky a 

tie nás celkom milo prekvapili. Po 

obede sme nasadli do autobusu a 

veľmi dlhou, ale zábavnou cestou 

sme sa konečne dostali naspäť do 

Záhorskej Bystrice.  

Tento lyţiarsky bol super a určite 

by som si ho rada zopakovala.   

Lilly Poţgay  

7. A 
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Slovo na úvod... 

Nový školský rok začal len 

prednedávnom a uţ tu máme 

koniec jeho prvého polroka. 

Počas tých piatich mesiacov 

sa nám podarilo zúčastniť 

rôznych podujatí, projektov, 

súťaţí či zorganizovať nie-

koľko tradičných školských 

akcií. 

Aj vďaka nim sa nám ne-

ustále darí obohacovať svoje 

vedomosti, získavať nové 

skúsenosti, učíme sa vzájom-

nej spolupráce, rozvíjame 

svoje talenty. 

Začítajte sa preto spolu s 

nami, aké výzvy, udalosti a 

záţitky nám priniesol prvý 

polrok nového školského 

roka. 

Monika Zámečníková 

šéfredaktorka 



V piatok 14. 9. sa naša trieda tretíkrát zúčastnila 

podujatia Vedecký veľtrh. Na veľtrh sa prišli uká-

zať vedci aj školy.  

Bola tam Slovenská akadémia vied, ktorá mala 

svoj stánok. Ukázali nám rôzne pokusy, ktoré nás 

zaujali. Napríklad: bublina vo fľaši, ktorá nepras-

kla, horiace tornádo, dym vo fľaši, ktorý padá 

dole, nafúknutie balónika pomocou vody, vzdu-

chu a nádoby.  

Zaujali ma aj veci vytlačené z 3D tlačiarne. Ne-

chýbali tu ani roboty a programovanie. 

Viacero stánkov ma zaujalo, hlavne tie, kde bola 

chémia. Zaujala ma aj astronómia – videli sme 

slnečnú sústavu. Mohli sme sa pozerať ďaleko-

hľadom na hviezdy.  

Pod mikroskopom sme si pozerali váţku a larvy. 

Páčili sa mi aj kamene, drahokamy a minerály.  

Nakoniec sme videli pokus na pódiu. Spočíval v 

tom, ţe pán do nádoby nalial dusík, ktorý mal 

mínus 170 ºC. Potom tam nalial horúcu vodu. 

Reakcia bola úţasná, bol to oblak (para/dym)! 

Terézia Besedičová, 7. B 

MESTO POVOLANÍ 4. A 

„VEDA NIKDY NEVYRIEŠI JEDEN 

PROBLÉM BEZ TOHO,  

ABY NENAROBILA DESAŤ NOVÝCH.“ 

GEORGE BERNARD SHAW 

STRANA 2 POD LAVICOU 



Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do on-line celoslovenskej informatickej súťaže 

iBobor. Z našej školy v nej súťažilo spolu 107 žiakov v štyroch kategóriách.   

Uspešných riešiteľov sme mali 53. Najúspešnejší boli títo žiaci: 

 

V kategórii Drobec: 

1. miesto:  Jakub Nagy (3. A) – dosiahol 100 % 

                  V celoslovenskom kole sa umiestnil tieţ na 1. mieste. 

2. miesto:  Kim Victoria Johnston (3. C)           

3. miesto:  Radovan Karovič (3. B) 

 

V kategórii Bobrík: 

1. miesto:  Kristína Šujanová (4. B)  a  Michal Adam (4. B) – dosiahli 100 % 

                  V celoslovenskom kole sa umiestnili tieţ na 1. mieste.  

2. miesto:  Maximilián Janota (5. B)   

3. miesto:  Ivana Kováčová (5. A)  a  Lea Mišík (4. A) 

  

V kategórii Benjamín : 

1. miesto:  Laura Lengyelová (7. B) – dosiahla 100 % 

                  V celoslovenskom kole sa umiestnila tieţ na 1. mieste. 

2. miesto:  Laura Dzurillová (7. B) 

3. miesto:  Kristína Bilačičová (7. A) a Adela Fejfárová (6. A)   

 

V kategórii Kadet : 

1. miesto:  Adam Saxa, Alan Kubaský, Dennis Poţgay, Patrik Bartoš (9. B) 

                  Martin Schultz a Krištof Horváth (9. B) – dosiahli 100 %  

                  V celoslovenskom kole sa umiestnili tieţ na 1. mieste.                                                 
2. miesto:  Samuel Prokop (8. A)   

3. miesto:  Mathias Suroviak (8. A)                                                                                                                                                                                                                      

Tešíme sa, že táto súťaž patrí medzi obľúbené a dosahujeme v nej pekné výsledky. 

Helena Straková  

koordinátorka súťaže 
V celoslovenskom hodnotení dosiahli 100 %. 
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S jeseňou plnou farieb, obdobia dozrievania ovocia a zele-

niny sme si v našej triede pripomenuli v týţdni 15. – 19. 

10. 2018 Týţdeň zdravej výţivy. 

Počas týţdňa boli ţiaci oboznámení so správnym stravova-

ním. Čo je pre ich telíčko zdravé a čo mu škodí. V rámci 

projektu zhotovili „Pyramídu zdravia“ – zoradili potraviny 

podľa ich dôleţitosti pre zdravie a zdravý rast. 

A prišiel aj posledný deň – Deň nátierok, keď si deti vlast-

noručne pripravili syrovú, tuniakovú a vajíčkovú nátierku, 

ktoré ochutnávali  s celozrnným pečivom.   

Počas dňa mali moţnosť ochutnávať aj ovocie a zeleninku.  

Počas celého týţdňa sme sa obohatili o nové vedomosti, 

skúsenosti a záţitky. 

pani učiteľka Tatiana Šulovská 

VYHODNOTENIE: 

Zdravé trhy (triedy, ktoré od vás získali najvyšší počet žetónov):  

5. B, 6. A, 9. B 

Najzdravšia trieda (trieda s najnižším počtom chýbajúcich žiakov počas týždňa zdravej výživy):  

5. A 

Najkrajší poster:  

5. A 

Najlepší stravník (podľa týždenného jedálnička):  

Samuel Gönczöl, 9. A 

TÝŢDEŇ ZDRAVEJ VÝŢIVY V 2. B 

TÝŢDEŇ ZDRAVEJ VÝŢIVY 

NA II. STUPNI 

STRANA 4 POD LAVICOU 



V piatok 21. septembra sa 

naša škola opäť zapojila do 

verejnej finančnej zbierky 

„Biela pastelka“, ktorú organizuje Únia nevidia-

cich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).  Ambasá-

dorkou zbierky v roku 2018 sa stala slovenská 

moderátorka Adela Vinczeová. 

Cieľom tejto zbierky je získať finančných pro-

striedky na podporu ľudí, ktorí musia svoj zrak 

nahradiť inými zmyslami. V hlavný deň zbierky 

ste mali moţnosť v areáli školy stretnúť dobrovoľ-

níčky – naše deviatačky a čiastkou 1 € prispieť na 

pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím.  

Kúpou plastovej spinky s vyobrazením bielej pas-

telky ste pomohli nevidiacim a slabozrakým ľu-

ďom viesť plnohodnotný ţivot.  

Vďaka výťaţku z tejto zbierky 

pripravuje Únia kurzy, na kto-

rých inštruktori učia nevidiacich a slabozrakých 

ľudí orientovať sa v priestore pomocou bielej 

palice, čítať a písať Braillovo písmo, pracovať 

na počítači či postarať sa o svoju domácnosť.  

Suma peňazí, ktorú sa nám v piatok podarilo 

vyzbierať, je neuveriteľných 257,84 eur!  

Všetkým účastníkom zbierky preto veľmi pekne 

ďakujeme za podporu a pomoc! 

Monika Zámečníková 

koordinátorka zbierky 

STRAŠITEKVICE 
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STRANA 6 POD LAVICOU 

Jeseň je nádherný čas. Všetko je čisté a jasné. Lúče slnka prechá-

dzajú pomedzi farebne sfarbené lístie stromov. A práve vtedy, v 

mesiaci október, si pripomíname jednu z cností v ţivote človeka. 

Je ňou úcta k starším.  

Pri tejto príleţitosti si aj ţiaci 2. B zavolali medzi seba dve babič-

ky, ktoré im prečítali rozprávky. Porozprávali sa o ich detstve – čo 

ony robili, keď prišli zo školy domov, ako sa hrali, porozprávali 

im nezabudnuteľné záţitky z detstva. 

Deti im na záver poďakovali, odovzdali kytičku ruţičiek a darček, 

ktorý vlastnoručne vyrobili.  

pani učiteľka Tatiana Šulovská  

= Československo 

Pribliţovala udalosti spred sto rokov, obdobie 

konca monarchie a začiatku ČSR. Deti tam mali 

moţnosť vidieť zákopy, model dvojplošníka, na 

ktorom lietal M. R. Štefánik a mapu Českosloven-

ska, keď k nemu patrila aj Podkarpatská Rus.  

Výstava bola pútava, zaujímavá. Deti odchádzali 

plné záţitkov. 

pani učiteľka Tatiana Šulovská 

Medzinárodný dom umenia pre deti otvoril brá-

nu aj deťom siedmeho oddelenia ŠKD. Navštívi-

li tri prebiehajúce interaktívne výstavy: 

= A  ̶  animátor 

Výstava bola venovaná animovanému filmu a 

jeho zakladateľovi Viktorovi Kubalovi. V tejto 

časti si deti mali moţnosť pozrieť diel „Vetrík“ 

z animovaného seriálu „Zvonček a Margarétka“, 

zahrať sa na animátorov a rozhýbať bábky. 

= Svet japonských rozprávok 

Pri putovaní japonskou kultúrou, zvykmi a roz-

právkami sa dozvedeli niečo o tradičnom jed-

le,  čajovom obrade či o origami –  umení skla-

dania papiera. Kaţdá miestnosť bola venovaná 

rôznym témam rozprávok, ktoré boli doplnené 

animovanými filmami. 

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 

ČÍTANIE STARÝCH MÁM DEŤOM 

NÁVŠTEVA BIBIANY 

„KTO ĽAHKO STRÁCA ÚCTU K DRUHÝM,  

TEN SI NEVÁŢI SÁM SEBA.“ 

FJODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ 
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VYHODNOTENIE 

                                                                                                        

I. kategória  

1. miesto: Jozef Hudek (3. C) 

2. miesto: Samuel Mikuš (3. A) 

3. miesto: Alica Bodová (2. C) 

 

II. kategória 

1. miesto: Šimon Barančok (5. B) 

2. miesto: Simona Trutzová (4. A) 

3. miesto: Vanesa Novomeská (4. C) 

 

III. kategória 

1. miesto: Matej Ševčík (6. B) 

2. miesto: Ela Hrubovčáková (6. A) 

3. miesto: Laura Lengyelová (7. B) 

ŠALIANSKY MAŤKO 
RECITAČNÁ SÚŤAŢ V PREDNESE SLOVENSKÝCH POVESTÍ 

Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko. 

Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali.  

Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa  

ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského.  

Všetci súťažiaci: 

Výhercovia 

jednotlivých kategórií: 



 Mne sa na Bibliotéke najviac páčilo to, že 
som si mohla kupovať dobré knihy, ktoré 
som nikde inde nevedela zohnať, a polodra-
hokamy, prívesky z výstavy minerálov.                                 

Mária 
 

 Na Bibliotéke sa mi najviac páčili  mine-

rály a aj bicyklovanie, ktorým sme si 

vyrábali energiu na vytlačenie nejakého 

obrázka. 

Charlotte  
 

 Najviac sa mi páčil obchod s komiksami a 
super hrdinskými postavičkami. 

Marco  
 

 Najviac sa mi páčili 4 veci: 1. Stretla som 

známych ľudí, 2. Kúpila som si dobré kni-

hy, 3. Spoznala som nových ľudí, 4. Moh-

la som sa baviť s kamarátkami. 

Hanka 

 
 Boli tam super komiksy a zberateľské figúrky, 

v tom stánku sa mi páčilo najviac. 
Adam 

 Najviac sa mi páčilo, že sme si tam nemuseli len 
pozerať knihy, ale mohli sme si tam tie knihy, 
čo sa nám páčili, aj kúpiť. 

Terézia 
 

 Najviac sa mi páčila výstava minerálov, kde som 

si aj kúpil dva super magnety, čo vydávajú po-

dobné zvuky ako elektrina („xzŕŕŕŕŕŕ“!) 

Matej 

 

 Mne sa najviac páčilo, že tam bolo 

veľa stánkov s dobrými knihami a že 

tam boli aj rôzne vedecké stánky a 

prednášky. 

Linda 

 

 Najviac sa mi páčilo vystúpenie Emy Drobnej a kni-

hy. 

Zuzana 

 

 Na Bibliotéke sa mi páčilo to, že tam bolo veľa 

kníh. Aj keď som si žiadnu nekúpil, stálo to za 

to. Okrem kníh tam boli aj minerály, veľa mi-

nerálov, a iné výrobky, trebárs magnety. Veľmi 

sa mi tam páčilo a išiel by som ešte. 

Jozef 

TO „NAJ“ Z BIBLIOTÉKY... OD ŢIAKOV 6. B 

ZÁLOŢKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY 

STRANA 8 POD LAVICOU 

Rozprávky, bájky, povesti a prí-

behy nepoznajú hranice“. A tak 

sme na záloţkách mohli vidieť 

rozličné postavičky z obľúbe-

ných detských rozprávok, bájok 

či povestí, ale aj rôzne iné zaují-

mavé motívy. 

Týmto sa chcem poďakovať naj-

mä ţiakom a ich pani učiteľkám 

za čas, ktorý projektu venovali.  

Cieľom výmeny je najmä pod-

poriť u detí čítanie a záujem o 

Aj tento rok záloţka do knihy 

spojila školy. Tú našu so Zá-

kladnou školou Jána Amosa 

Komenského v Čadci. 

Do projektu sa zapojili ţiaci I. aj 

II. stupňa na hodinách čítania, 

literatúry či výtvarnej výchovy, 

kde ľubovoľnou technikou vyrá-

bali záloţky najrôznejších tva-

rov a farieb. 

V tomto roku téma znela: 

„Záloţka do knihy spája školy: 

knihy, ale tieţ nadviazať kontak-

ty s inými školami či nájsť si no-

vých kamarátov.  

Základná škola z Čadce nám po-

slala krásne záloţky, ktoré pani 

učiteľky rozdali všetkým deťom, 

podieľajúcim sa na projekte. Ok-

rem záloţiek nám pani učiteľky z 

Čadce poslali aj list, ktorý si mô-

ţete prečítať na nasledujúcej 

strane. 

Monika Zámečníková 

školská knihovníčka 



„KTO SA CHCE STAŤ VZDELANÝM,  

MUSÍ NAD ZLATO VÁŢIŤ SI KNIHY.“ 

JAN AMOS KOMENSKÝ 
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V dňoch 18. – 24. novembra 2018 sa v Českej republike v 

meste Liberec konali Majstrovstvá sveta 2018 v latino tanci. 

Týchto majstrovstiev sveta sa zúčastnili aj naše ţiačky, ro-

dáčky Záhorskej Bystrice, a zhodou okolností sú to sestry 

Prvoničové – Sophia a Simona spolu s tanečnou školou „La 

Dansa“. 

Sophia so svojím tímom získala jednu zlatú medailu s cho-

reografiou „Freedom“. 

Mladšia Simonka však so svojím tímom, ktorého súčasťou 

boli Barborka Palcová a Julietta Juriková, vyhrala zlatých 

medailí aţ päť! S choreografiami: „Rio“, „Mambo – mam-

bo“, „Ding ding dong“, „A – Lóla“ a „Uno Dos Tres“.  

Srdečne gratulujeme! 

Základná škola s materskou školou, Hargašova  

2018 WADF WORLD DANCE CHAMPIONSHIP 
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EURÓPSKY TÝŢDEŇ ŠPORTU 

Žiaci 5. a 6. ročníka si zahrali vybíjanú (dievčatá) a futbal (chlapci)  

na futbalovom ihrisku v Záhorskej Bystrici. 

Žiaci 7., 8. a 9. ročníka absolvovali cyklotúru na Kačín. 



pade štátov Rakúsko-Uhorska, 

potom sa prezentovali tri osob-

nosti, ktoré mali na vzniku 

Česko-Slovenska najväčší po-

diel (Masaryk, Štefánik, Be-

neš). Nasledoval Kiko Horváth 

ako Bratislavčan, hovoril rôzne 

bratislavské zaujímavosti. Po-

tom sme vystúpili Kika a ja a 

povedali sme o zaujímavých 

miestach a udalostiach, čo sa 

udiali v Prahe.  

Na záver, hneď po uvedení vý-

hod a nevýhod vzniku Česko-

Slovenska, sme sa všetci poklo-

nili a poďakovali divákom za 

pozornosť. 

Ţiaci dávali dobrý pozor, preto-

ţe im boli na začiatku nášho 

Pondelok, 22. október 2018 

V tento deň sme hrali divadielko 

piatakom, šiestakom, siedma-

kom a ôsmakom, aby sme si pri-

pomenuli mimoriadnu historickú 

udalosť – vznik Česko-

Slovenska dňa 28. októbra 1918. 

Kaţdý jeden z nás mal svoju 

úlohu: Adrianka bola rozprávač-

ka, Patrik bol T. G. Masaryk, 

Alan hral úlohu M. R. Štefánika 

a Fero obsiahol rolu E. Beneša. 

Ostatní sme kaţdý reprezentova-

li rôzne krajiny Európy: Viktor – 

Maďarsko, Jakub – Poľsko, 

Martin – Rakúsko, Tamara – 

Juhosláviu, Krištof – Slovensko 

a ja som bola Češka. 

Na začiatku sme hovorili o roz-

divadielka rozdané súťaţné 

otázky, ktoré mali v tímoch na 

základe nášho predstavenia 

správne zodpovedať.  

Víťazov bolo naozaj veľa a 

všetci boli odmenení chutný-

mi sladkosťami. 

Veľké poďakovanie za pomoc 

patrí aj pánovi učiteľovi Ilko-

vi, ktorý nám so svojimi reţi-

sérskymi schopnosťami slušne 

napomáhal, a, samozrejme, 

ďakujeme aj pani učiteľke Mi-

kolášikovej za poţičanie rek-

vizít a pomoc v probléme, 

ktorý tam nastal. 

ĎAKUJEME! 

Emka Hrubovčáková, 9. B 

NÁVRAT DO PRVEJ REPUBLIKY 
(NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŢNICE) 

STRANA 12 POD LAVICOU 

Náš úspech:  

V rámci projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej kniţnice, do ktorého sme sa s týmto divadiel-

kom prihlásili (inscenovali ho triedy 9. A aj 9. B), sme obsadili 30. miesto spomedzi 213 sloven-

ských školských kniţníc, ktoré sa do projektu zapojili a spolu s nami súťaţili.                    

Gratulujeme deviatakom za krásne umiestnenie! 



Po letných prázdninách sme sa opäť stretli v škole – no tentokrát uţ ako druháci :). Tešili sme sa, ţe 

počas týchto krásnych septembrových dní nemusíme celý čas sedieť len v škole.  

Vybrali sme sa teda na Plácek. Zaţili sme tam kopu zábavy. Opekali sme špekáčky, ktoré mnohým 

chutili viac ako desiata. Pani učiteľka nás učila, ako poskytnúť niekomu prvú pomoc. Zahrali sme si 

veľa zábavných hier, napríklad „Kráľu, kráľu, daj vojačka“ alebo vybíjanú. Boli tam tretiaci, druháci, 

prváci aj štvrtáci. Bol to naozaj veselý športový deň. 

     Jakub Haščák, Lucka Ţeňuchová, Tamarka Novosadová, 2. C 

NA PLÁCKU 
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STOLNÝ TENIS A MY 

Jedného krásneho decembrového dňa sme sa vybrali do kultúrneho domu. Boli sme prekvapení, keď 

sme zbadali, čo sa tu asi bude diať.  

Pani trénerka nás milo privítala a vysvetlila, čo budeme robiť. Mali sme moţnosť vyskúšať si, ako sa 

trénuje a hrá stolný tenis. Nebolo to také jednoduché, ako sme si mysleli. Pripravené boli rôzne atrak-

cie: triafali sme klobúčiky, robili slalom pomedzi prekáţky s raketou, na ktorej sme mali udrţať lop-

tičku. Triafali sme poháriky. Bol tam aj tréner, ktorý priniesol zo svetového turnaja stolného tenisu 

bronzovú medailu a cestoval po celej Európe. Niektorí z nás si s ním mohli aj zahrať. Dostali sme aj 

diplomy, omaľovánky a mikulášske balíčky. Bolo veľmi dobre. 

Najšikovnejší boli kamaráti z našej triedy, ktorí pravidelne trénujú.  

     Matejko Baláţ, Nelka Kohútová, Patrik Sabota, 2. C 



Adventné čítanie sa uskutočňovalo v 2. pavilóne v kniţnici s pani učiteľkou Monikou Mikolášiko-

vou, ktorá nám cez veľkú prestávku čítala rôzne vianočné príbehy. K vianočnej atmosfére sme dodali 

aj adventný veniec a vianočnú náladu.  

Prečítali sme si príbeh a následne sme sa o ňom porozprávali. Povedali sme si hlavnú myšlienku, po-

solstvo a dej. Nasledujúci deň sme sa vrátili k minulému príbehu. Takto to prebiehalo celý december. 

Ďakujeme pani učiteľke Monike Mikolášikovej za čas strávený s nami. 

Nina Bukvová, 6. A 

deti, ktoré to v ţivote majú o niečo ťaţšie ako ostat-

né. A tých sladkostí sa nám podarilo vyzbierať na-

ozaj dosť! 

Touto cestou vám, milí učitelia a ţiaci, chcem veľ-

mi poďakovať za vašu pomoc, obetavosť a šted-

rosť. Podarilo sa vám iným deťom darovať nielen 

sladkú maličkosť, ale aj pocit šťastia, radosti a 

hlavne úsmev. Veď je to predsa ten najjednoduchší 

a najkrajší dar.  

Monika Zámečníková 

koordinátorka zbierky 

Mesiac november sa u nás v škole niesol v zna-

mení dobrých skutkov. Začali sme o niečo viac 

myslieť na iných, menej na seba. 

Spoločne sme sa 

uţ druhýkrát za-

pojili do miku-

lášskej zbierky 

sladkostí pre deti 

z detských domo-

vov a krízových 

centier, ktorú or-

ganizuje nezisko-

vá organizácia 

Úsmev ako dar v 

Bratislave.  

Cieľom zbierky bolo v priebehu mesiaca pri-

niesť ľubovoľný počet sladkostí a vhodiť ich do 

červenej krabice pripravenej v I. aj II. pavilóne 

školy. Takto vyzbierané sladkosti sme začiat-

kom decembra odovzdali v SPDDD Úsmev ako 

dar na Ševčenkovej ulici v Bratislave-Petrţalke, 

kde z nich boli vyrobené mikulášske balíčky pre 

ADVENTNÉ ČÍTANIE 

ZBIERALI SME PRE ÚSMEV 

STRANA 14 POD LAVICOU 



V stredu 19. 12. sme s našou pani učiteľkou Katarí-

nou Janoškovou išli na výlet do Slovenského ná-

rodného múzea a na vianočné trhy. Všetci sme sa 

na tento výlet tešili.  

V múzeu sme videli veľa zaujímavých exponátov. 

Boli to rôzne druhy vypchatých zvierat, minerály, 

kamene, skameneliny z praveku a iné. Po prehliad-

ke sme zišli na prízemie, kde sa dali kúpiť suvení-

ry. 

Potom sme sa s celou triedou vydali na vianočné 

trhy. Mohli sme si vybrať Hlavné alebo Hviezdo-

slavovo námestie. Zvíťazilo Hlavné.  

Na obidvoch námestiach stáli krásne veľké vianoč-

né stromčeky. Pani učiteľka nám dala dvojhodino-

vý rozchod. Chodili sme po menších skupinkách. 

Najprv sme si kupovali jedlo, lebo sme v múzeu 

poriadne vyhladli. Ochutnali sme aj vianočný punč. 

Neskôr sme si nakúpili pekné suveníry pre seba 

a darčeky pre svojich príbuzných.  

Dve hodiny nám ubehli veľmi rýchlo. Všetci sme 

sa opäť spolu stretli pred zhorenou kaviarňou Ro-

land Café a vrátili sa späť do školy. 

Sme radi, ţe sme aj tento rok mohli spoločne zaţiť 

atmosféru vianočných trhov a navyše navštíviť aj 

pekné múzeum. Ďakujeme našej pani učiteľke za 

to, ţe nás tam zobrala. 

Samuel Leškovský Pavol Medár, 5. A 

VÝLET DO PRÍRODOVEDNÉHO 

MÚZEA A NA VIANOČNÉ TRHY 

PRIŠIEL K NÁM MIKULÁŠ 
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Žiaci 6. B na vianočných trhoch 

na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. 



tam šiesti.  

Po rozchode 

sme sa stretli 

pri klzisku a 

vyrazili sme k 

autobusu. Bo-

lo nám zima a 

autobus nebol vôbec blízko, tak nám nezostáva-

lo nič iné, ako ešte chvíľu vydrţať. Autobus po 

nás nakoniec, našťastie, prišiel a my sme sa oka-

mţite rozbehli k nemu. 

Cesta naspäť bola omnoho zábavnejšia. Autobu-

som bol znieť extrémne falošný spev a smiech. 

Začali sme bez hudby, ale potom sa pridali aj 

pesničky. Spievala aspoň polovica autobusu a 

druhej to určite liezlo na nervy – predpokladám, 

ţe aj vodičovi (ha-ha). 

Zastali sme pred školou, hudba sa vypla a my 

sme vystupovali s nádejou, ţe si takýto výlet 

ešte aspoň raz zopakujeme. 

Lilly Poţgay, 7. A 
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DOM MORÍ A VIANOČNÉ TRHY VO VIEDNI 

Veľa ţiakov chodí v čase Vianoc na trhy väčši-

nou do hlavného mesta. Ale my sme sa tento rok 

vybrali na vianočné trhy vo Viedni. A nielen na 

trhy. Aby sme mali program na celý deň, navští-

vili sme aj Dom morí.  

Cesta autobusom ubehla veľmi rýchlo a keď sme 

dorazili do Viedne, hneď sme sa vybrali do Domu 

morí. Boli sme rozdelení na pár skupiniek a celý 

sme ho prešli.  

Najprv sme boli na najvyššom poschodí, z ktoré-

ho bolo vidno celú Viedeň. Išli sme postupne 

zhora dole. Videli sme veľa zaujímavých rýb, 

ţralokov aj plazov, a dokonca nám nad hlavami 

skákali opice, ktoré sme si, bohuţiaľ, nemohli 

pohladkať.  

Keď sme všetci skončili s 

prehliadkou, prišiel čas na 

vianočné trhy, na ktoré sme 

sa, samozrejme, všetci tešili.  

Mali sme len hodinový roz-

chod, ale videli sme toho 

veľa – obrovské sladké šiš-

ky, ktoré boli výborné, chut-

né bagety, veľa stánkov s 

cukríkmi aj krásnymi via-

nočnými ozdobami a, samo-

zrejme, výborný punč v roz-

košných šálkach. Našli sme 

aj „fotobúdku“, 

ktorá bola na-

ozaj veľmi ma-

ličká, ale my 

sme  sa odhod-

lali odfotiť sa 



VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE  

V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ 

„VIANOCE SÚ LÁSKA. ZAKAŢDÝM, KEĎ ĽÚBIME, 

ZAKAŢDÝM, KEĎ DARUJEME, SÚ VIANOCE.“    

DALE EVANS 
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PREDVIANOČNÁ NÁVŠTEVA ŠKÔLKAROV  

V ŠKOLSKEJ KNIŢNICI 



 
Kapor a žralok 

(nonsens) 
 

Som ja kapor ušatý, 
plešatý a strapatý. 

Plávam si ja po Dunaji, 
vedľa mňa je žralok starý. 

Chce ma zožrať zaživa, 
je to žralok Protiva. 

 
Šplhám, šplhám na oblak, 
vyskočím tam ako drak. 
Skočím z neho do vody 
a tam - žralok sa topí. 

 
Topí sa on v suchej vode, 
no a hneď má po pohode. 
Ja sa vedľa topím s ním, 
v mokrej vode sa dusím. 

 
Vlievame sa do Hrona, 

to je ozaj pohroma. 
A tu končí všetka sranda, 
zajala nás veľká panda. 

 
To je koniec mojej básne, 

nikomu to nie je jasné. 
 

Adriana Hegerová, 5. A 

NAŠI MALÍ SPISOVATELIA 

 
Ryba vo svetri 

(nonsens) 
 

V sladkom mori 
na kope soli, 

v najväčšej hlbočine 
celkom na plytčine 

žila jedna ryba. 
 

Na vianočnom strome chcela žiť, 
na to si krídla musela ušiť. 

Na brehu víla 
motorovou pílou hviezdny prach pila. 

A rybe napadlo – ušije si sveter! 
 

Chýbala jej niť, 
bude si ju musieť vyrobiť! 

Hviezdny prach sa na hladine trbliece, 
pozbierala ho a dala do pece. 

Vypekala dlho a zjedla niť surovo. 
 

So svetrom dlho sa trápila 
a už sa vznáša ako zbesilá. 

Na strome tvrdo pristála, 
po dychu ťažko lapala. 
A na strome zažiarila 

najkrajšia vianočná ozdoba. 
 

Ivana Kováčová, 5. A 
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O jednom chlapcovi 
 

Žil kedysi raz jeden chlapec, ktorému vôbec nešla matematika. Aj preto veľmi nerád chodil do 
školy. A najhoršie z toho bolo to, že matematiku mali každý, každučičký boží deň.  
No raz sa mu v škole stalo niečo nevídané. Na matematike mu z učebnice povyskakovali čísielká 
a začali mu poskakovať po lavici. „Ahoj! Povedz nám, koľko je 7 + 5?“ povedali čísielká chlapco-
vi. A on im povie: „Kto ste? A 7 + 5 je 12!“ 
Chlapec nemohol uveriť tomu, ako mu mohli povyskakovať čísla z učebnice. Čísla mu povedia: 
„Výborne! Vidíme, že toto už vieš. Budeme ťa učiť po celý školský rok.“  
A tak sa aj stalo. Čísielká ho učili po celý školský rok. A najlepšie z toho všetkého bolo to, že 
chlapčekovi už matematika šla ako po masle. 

Agáta Bartalská, 4. A 

 

O Janovi,  
ktorý si poplietol  

ovocie so zeleninou 
(nonsens) 

 
Raz, hneď zrána, 

otvorila sa Janovi brána. 
Vstal, šiel na raňajky, 

musel jesť len paradajky. 
 

Na obed mal kukuricu, 
večer zase brokolicu. 

Na ďalší deň oslavoval, 
že ovocie konzumoval. 

 
V stredu slivka,  
hruška zdravá, 

zelenina je to pravá. 
Odvtedy je už len doma, 
ovocie a zeleninu skúma. 

 
Samuel Leškovský, 5. A 



Mačička 
 

Ja som malá mačička, volajú ma Mašlička. 
Pazúriky, noštek, ušká, zmestím sa aj do vrecúška. 

 
Miška Bartalská 

Bola raz jedna koza,  

spadla ona z voza.  
Polámala nohy,  
a potom aj rohy. 

Spadla koza do blata,  
potom bola strakatá.  

Videla ju kozička,  

skríkla: „Pozóoor, mamička!!!!“ 
A tak koza mama,  

nebola tam sama. 
Bola tam aj kozička,  
volajme ju Evička.  

 

Jakubko Haščák 

Básničky o koze 
 

Naša koza na dvore,  
žije s nami pri vode. 

Každé ráno zdraví nás,  
šťastným mééééé víta nás.  

Koza Róza pekné meno má,  
mlieko od nej chutí nám,  
každý deň ju pohladkám.  

---         
Naša koza na dvore, ešte nevidela more. 

Musíme jej spraviť pas,  
aby ho videla aspoň raz. 
Už sa vezie koza Packa  

cez Maďarsko do Chorvátska. 
 

Ella Görner 
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BÁSNIACA 2. C 

Koza a Capko 
 

Koza, koza rohatá, padla rovno do blata. 
Špinavú má briadku, blato aj na zadku. 

Do sprchy sa teší, hanbí sa ísť peši. 
Použije šampón, mydlo,  

nechce byť už za strašidlo. 
Keď už je za krásavicu, vyberie sa na ulicu. 

Capko si ju všimne hneď,  
pôjdu spolu v šíri svet !!! 

 
Tamarka Novosadová 

Kohút 

 
Ja som kohútia osoba, gazdovského dvora ozdoba. 

Strážim sliepky, riešim spory, nik o mne zle nehovorí. 

Kikirikíííí ráno znie, nikto viac už neusne !!!!!! 

 

Natálka Lisková 

Ja som kozia osoba,  
kozích svetov ozdoba.  

Méééé, mééééé mééééé !! 
Moja briadka chlpatá,  
každý ju rád pohladká.  

Stále skáčem, športujem  
a zdravo sa stravujem.  

Nemám žiadnu chorobu,  

moje mliečko všetci chcú.  
Méééé, mééééé, mééééé !!!! 

Nelka Kohútová 

Koza 
Ja som koza rohatá, od pol boka rohatá.  

Mňa sa každý predsa bojí, lebo mám ja veľké rohy. 
Ja som koza rohatá, od pol boka rohatá.  

Zuby mám ja špicaté a bruško mám guľaté.  
Emmka Tvrdoňová 

Ja som veľký dobrý psík, 
strážim domček ako nik. 
Už z diaľky si pozor daj 

a brány sa nechytaj. 
 

Beny Kirňák 
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