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Základná škola Železničná 

 Dobrý deň priatelia, 

 každý rok dostávame vzácne dary. Nie sú to drahokamy, ani vecné dary. Je to dô-

vera rodičov, ktorí ste nám zverili vaše deti a zároveň úprimné a vysmiate a srdcia našich 

ratolestí. Vytvárame spolu jednu veľkú rodinu.  

 Rodina je základom našej spoločnosti. Najmodernejšie psychologické výskumy 

potvrdzujú, že práve rodina je prvým a jedinečným miestom, kde sa dieťa učí láske, úcte 

a rešpektu, vzájomnému porozumeniu. Tieto vlastnosti sú základom šťastného a dlhého 

spoločného života. Hlavne by sme nemali zabúdať, že v rodine sa formuje charakter a 

osobnosť detí, čiže ďalšej generácie spoločnosti. Mnohí z nás považujú rodinu a život v 

nej za samozrejmosť.  

  Naša rodina je už pomerne veľká. Tvoríme ju všetci tí,  ktorí práve čítajú časopis, 

tí, ktorí nám pomáhajú a aj tí, ktorí na nás, v záplave svojich iných povinností , čo i len 

chvíľu myslia.  

 Sme to my všetci, ktorí máme spoločný cieľ – vzdelávať a vychovávať naše deti. 

Naša rodina má už viac ako 600 detí.  

 Je to krásny pocit, že máme takú dôveru  a zároveň je to veľmi zaväzujúce, nakoľ-

ko sa snažíme poskytnúť komplexnú starostlivosť pre všetkých.  

 A či sa nám to darí? Zúčastňujeme sa súťaží, zapájame sa do množstva projektov. 

Máme víťazov súťaží na rôznych úrovniach, v škole robíme množstvo projektov, ktorých 

výsledkom je každoročné školské kolo Projektiády. Tu nás žiaci presvedčili, že máme 

medzi sebou budúcich lekárov, veterinárov, vedcov, vojakov, geológov, fyzikov, ale aj 

umelcov.  

 O necelý mesiac sa nám končí ďalší školský rok. Rok plný nových poznaní, zna-

lostí, zážitkov. Každý si teraz začne klásť otázku – Aký vlastne bol uplynulý školský 

rok ?  

 Pre niektorých bol prvým rokom, zároveň si dovolím povedať aj  najťažším. 

 Naši malí kamaráti sa naučili čítať, počítať, sociálne zručnosti, zažili množstvo 

nových zážitkov, osvojili si pravidlá. Úprimne som rada, že máme takých skvelých ma-

lých kamarátov a ďakujem im, že to tak skvele zvládli. Iný rozmer mal tento rok pre na-

šich deviatakov, pre ktorých bol posledným v našej škole. Želám im, aby na prahu nové-

ho poznania vykročili tou správnou nohou, aby boli úspešní a aby na nás s láskou spomí-

nali.  

 A prečo toľko spomínam rodinu? Každoročne máme v júni Deň rodiny a športu. 

Stretávame sa spolu s priateľmi našej školy – našou rodinou na veľmi peknom podujatí, 

ktoré je venované oslave rodiny a športu.   

 Šťastná rodina je ten najkrajší dar. Podobá sa naladenej lýre - každá struna vydáva 

iný tón, a predsa spolu vytvárajú krásnu harmóniu.“ Želám si, aby naša lýra mala čo naj-

viac strún, ktoré spolu vytvoria tú krásnu harmóniu.      

                        Mgr. Andrea Macháčová 

             riaditeľka školy 

https://zszelba.edupage.org/
https://zszelba.edupage.org/
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Milí naši čitatelia,  

dňa 7.4.2019 bol  svetový Deň zdravia.  

Vedeli ste o tom? Čo robíte pre svoje zdravie vy?  

Verím, že váš jedálniček je bohatý na vyváženú stravu a že si raz za 

čas nájdete chvíľku na šport. Pri tejto príležitosti vám pripomíname, 

aby ste nezabúdali aj na pravidelné preventívne prehliadky. Majte na 

pamäti, že aj spánok je pre vaše zdravie veľmi dôležitý.  

Tak na zdravie !!! 

      Andrea Grecová 4.C 

DEŇ NARCISOV 

 

Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, uči-

teľom a dobrým ľuďom z Vrakune, ktorí 

sa zapojili do verejnej zbierky Ligy proti 

rakovine - DEŇ NARCISOV. Len vďaka 

vám sa podarilo žiakom z detského parla-

mentu a žiakom z 9.A triedy vyzbierať 

pre ľudí s onkologickým ochorením krás-

nych 887,91,- € . 

 

ĎAKUJEME. Baví nás pomáhať! :) 

 

Mgr. Radovan Obický, detský parlament 

a žiaci z 9.A triedy 

Základná škola Železničná 

https://zszelba.edupage.org/
https://zszelba.edupage.org/
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Základná škola Železničná 

 

 

 

 

 

 

Viete na čo nám slúžia lesy? 

Ak nie tak si prečítajte tento článok. 

  Lesy sú jednou zo základných zlo-

žiek prírody. Nielenže sú príbytkom živočí-

chov, ale čo je hlavné, poskytujú nám zdra-

vý, čerstvý vzduch plný kyslíka.  

 Mesiac apríl  je mesiacom le-

sov, oslavuje sa už od roku 1952. Je to už 

päťdesiat rokov, ale za tie roky sa lesy 

v mojom, ale možno aj vo vašom okolí 

zmenili.  

 Lesy si doslova trháme zo Zeme. 

Ničíme ich pre naše dobro, 

ale neuvedomujeme si, o čo prichádzame. 

Nielen ľudia, ale aj podkôrny hmyz sa po-

dieľa na úpadku lesov. 

Zo stromov sa vyrába papier, ktorý každo-

denne používame. S drevom sa v  zime kúri 

na dedinách, ale aj v meste.  

 Les – najdokonalejšie spoločenstvo. 

Živý organizmus, ktorý rastie, dospieva, 

svojou „smrťou“ dáva nový život.  Nena-

hraditeľný pre človeka i pre všetky zložky 

živej i neživej prírody. Všetko v ňom má 

svoj význam, svoje miesto, trvanie. Je záru-

kou prirodzeného kolobehu života. Preto 

každý z nás by sa mal zamyslieť nad tým, 

ako on sám by prispel k jeho záchrane. 

                                                                                   

         Viktória Szalayová 4.C 

 Od septembra prebieha na našej škole EKO vzdelávanie. Prvý stupeň zatiaľ ab-

solvoval zaujímavý vzdelávací program prostredníctvom vzdelávacej inštitúcie Daphne. 

Rozprávali sa na tému ako tvoriť menej odpadu a ako ho separovať.  

 Na druhom stupni prebieha vzdelávanie v rámci výučby prírodovedných pred-

metov, triednických hodín a exkurzií v samotnom dianí spaľovne.  

 Veríme, že do konca roka sa stihne každá trieda pozrieť bližšie, čo sa deje s od-

padom po odhodení do koša. Snažíme sa prispieť svojou troškou a každá trieda si zria-

dila kôš na papier a plast.  

 Pridajte sa k nám.  

https://zszelba.edupage.org/
https://zszelba.edupage.org/
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Základná škola Železničná 

Predškoláci v škole 

 

 My sme prváci 1.B 

a jedného dňa bola u nás veľmi 

príjemná návšteva. Prekvapili nás 

predškoláci zo škôlky Vrakuňá-

čik, ktorí sa prišli pozrieť, ako to 

vyzerá v prvej triede.  

 Boli veľmi zvedaví, všet-

ko ich zaujímalo, ale veru aj vše-

ličo už vedeli. Napríklad poznali 

skoro všetky písmenká, vedeli sa 

podpísať a počítali do nekoneč-

na..... 

 Vyskúšali si sadnúť do 

prváckych  lavíc , ako naozajstní 

práci.  

 Žiaci si pripravili pre 

predškolákov rozstrihané vety, 

ktoré mali deti poskladať. Z úloh, 

ktoré zvládli, sa tešili.  

 Dúfame, že niektorých 

stretneme o rok na našej škole už 

ako prvákov.  

https://zszelba.edupage.org/
https://zszelba.edupage.org/
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Základná škola Železničná 

Jar vítame športom 

 

 V utorok 19. 3. sa uskutočnil už 

v poradí 21. ročník futbalového turnaja 

pre I.stupeň základných škôl pod ná-

zvom McDonalds Cup. Ako inak, aj 

tento rok sme boli hostiteľmi práve 

my.  

 Naše družstvo síce odohralo iba 

jediný zápas, keď prehralo so ZŠ Pod-

záhradnou, nakoľko sa zvyšné dve ško-

ly nezúčastnili turnaja. Týmto sa turnaj 

takpovediac skrátil a nebol až takým 

zaujímavým pre deti. No i napriek to-

mu si deti zašportovali a spravili niečo 

prospešné pre svoje zdravie. 

 O deň neskôr v stredu 20. 3. sa 

konal ďalší z turnajov minihádzanej 

pod hlavičkou ŠKP Bratislava. Turnaj 

bol určený pre 5. a 6. ročník ZŠ.  

 Naši žiaci sa nezľakli silnej 

konkurencie a dokázali obsadiť krásne 

5. miesto v 12 člennej skupine, za čo 

im patrí veľká gratulácia. 

 

   Hádzaná 

 V utorok 9. 4. sa konalo 

obvodné kolo v hádzanej chlap-

cov, ktoré organizovala práve naša 

škola.  

 Za účasti troch družstiev sa 

našim športovcom veľmi darilo, 

keď dokázali zvíťaziť v oboch 

stretnutiach a postúpiť na finálové 

kolo bratislavského okresu.  

 Touto cestou chlapcom 

gratulujeme a želáme veľa šťastia 

v ďalších bojoch o postup na kraj-

ské finále.  

       

https://zszelba.edupage.org/
https://zszelba.edupage.org/
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Základná škola Železničná 

Futbal 

 V utorok  30. 4. sa konalo okresné 

kolo 21. ročníka McDonald´s cupu,  kde 

naši futbalisti postúpili ešte v októbri mi-

nulého roka.  

 Turnaj bol tak ako po minulé roky, 

aj tento rok sústredení na prvý stupeň zá-

kladných škôl. Chlapci a dievčatá si v ne-

priaznivom a daždivom počasí počínali 

veľmi dobre, keď v silnej konkurencii ob-

sadili peknú 3.priečku s bilanciou jedna 

výhra, dve prehry.  

 Za zmienku stojí spomenúť, že naj-

lepším strelcom turnaja sa stal práve náš 

hráč Denis Debnár zo 4.C triedy s deviati-

mi gólmi. 

 Štvrtok 2. mája sa uskutočnilo 

okresné kolo školského pohára slovenskej 

Sporiteľne vo futbale mladších žiakov (5., 

6. a 7. ročník).  

 Turnaj sa konal na futbalovom ihri-

sku klubu Inter Bratislava na Drieňovej 

ulici. V slnečnom počasí sme predvádzali 

krásny futbal a o postupe na krajské kolo 

nás pripravila spojená škola Metodova, 

ktorá nakoniec triumfovala a zaslúžene po-

stúpila.  

 Naša škola sa však umiestnila na 

vynikajúcom 2. mieste a patrí jej veľká 

gratulácia.  

Krajské kolo- hádzaná. 

 Utorok 14. 5. sa uskutočnilo 

krajské kolo v hádzanej chlapcov, kto-

rého dejiskom bola mestská športová 

hala v Malackách.  

 Naši žiaci sa stretli s naozaj 

kvalitnými hádzanárskymi družstvami 

zo Stupavy, Modry a s inými ďalšími. 

 Chlapci si počínali veľmi dobre 

a bojovali až do konca turnaja. Napo-

kon sa nám podarilo vybojovať krásne 

4. miesto z krajského kola čo je naozaj 

chvályhodné medzi takými družstvami, 

aké sa na turnaji zúčastnili.  

 Všetkým hráčom ďakujeme za 

reprezentáciu školy a prajeme veľa 

ďalších úspechov v športe.          Mgr. Gabriel Uňatinský 

https://zszelba.edupage.org/
https://zszelba.edupage.org/
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Základná škola Železničná 

 Nádherná príroda, skvelá zábava, nové 

vedomosti, priateľstvá, nekončiaci smiech, veľa 

športu, fakultatívny výlet do mesta Žiliny s 

“čarovnou” sprievodkyňou, maškarný večierok, 

narodeninová oslava, opekačka... to všetko je 

nekončiaci rad zážitkov, ktoré priniesla Škola v 

prírode v Belušských Slatinách žiakom 5. a 6. 

ročníka v termíne 6. - 10. máj 2019. 

 “Ostaňme tu dlhšie, prosím!” hovorí za 

všetko :-) 

 Ďakujeme ešte raz všetkým, ktorí sa zú-

častnili. Bolo naozaj výborne! 

 

 p. uč. Pilátová, p. uč. Mokošáková, p. uč. 

Kusý, p. uč. Uňatinský 

 Žiaci  I. A, I. C, II. C a II. D 

s pani učiteľkami prežili krásnych päť 

dní od 29. 04. – do 03. 05. 2019 

v horskom hoteli Belušské Slatiny. 

 Nezabudnuteľné zážitky cez 

spoznávanie histórie Trenčianskeho hra-

du, prírodných krás Strážovských vr-

chov, ubytovanie, výborné jedlo a pes-

trý program vyšli na jedničku. 

 Naši rytieri a dvorné dámy sa 

výborne bavili, naučili sa niečo nové a 

čo je najdôležitejšie v zdraví sa vrátili 

k svojim rodičom. 

https://zszelba.edupage.org/
https://zszelba.edupage.org/
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Základná škola Železničná 

Číta celá družina 

 Dňa 22.3.2019 prebehla v škole v 

ŠKD aktivita "Číta celá družina". 

 Zahájenie: čítanie rozprávky Čin-

Čin, životopis autora a učiteľa, zaujímavé 

hádanky, vedomostný kvíz - hravou for-

mou. Odvážlivci recitovali básničky a pró-

zu.  

 Všetkých účastníkov čakala sladká a 

vecná odmena.  

             Anna Fülöpová 

Plavecký výcvik 

 V dňoch 16-30 apríla sa deti so 

školského klubu zúčastnili plaveckého 

výcviku. Kurz prebiehal na plavárni na 

Pasienkoch.  

 Všetci úspešne absolvovali pla-

vecký výcvik za čo dostali diplom. 

  

 Libuša Dubovcová, Soňa Pavlo-

vičová  

Hravá matematika 

 Začiatkom apríla si žiaci druhých 

ročníkov v rámci ŠKD vyskúšali ako môžu 

pomocou pohybu meniť niektoré matematic-

ké pojmy a sami ich pretvárať.  

 Vďaka spontánnym interaktívnym 

hrám rozvíjali prirodzenou formou nielen 

kognitívne funkcie, ale prežívali aj pozitívny 

stres, vnímali znakové systémy a cibrili po-

zornosť. 

 Najväčší záujem zaznamenala hra na 

precvičovanie finančnej gramotnosti, v kto-

rej prišli deti do styku s reálnymi peniazmi  

 Podujatie zorganizovala p. vychová-

vateľka D. Weingreen. 

https://zszelba.edupage.org/
https://zszelba.edupage.org/
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Základná škola Železničná 

 Názov tejto športovej disciplíny je 

prevzatý z anglického jazyka a znamená 

skákanie cez švihadlo. 

 Je to cvičenie zaradené medzi kardi-

ovaskulárna aktivita ako sú beh, aerobik, 

rýchla chôdza, cyklistika atď. Zlepšuje ko-

ordináciu pohybu, rovnováhu, silu dolnej aj 

hornej časti tela. Skákanie cez švihadlo 

zvyšuje rýchlosť a pohotovosť rúk, spevňu-

je celé telo, zlepšuje celkovú koordináciu a 

pozornosť, obmedzuje obezitu, zvyšuje vy-

trvalosť. 

 V neposlednom rade je veľmi pro-

spešný pre psychiku, zlepšuje orientáciu v 

priestore a čase. V dnešnej modernej dobe 

plnej technológií, kde deti väčšinu času 

trávia osamote v spoločnosti mobilu, počí-

tača a tabletu, rope skipping podporuje u 

detí a mládeže vzájomnú spoluprácu a dô-

veru  (pri skákaní vo dvojiciach a skupin-

kách), vytvára dobrú náladu, podporuje 

kreativitu a rozvíja cit pre rytmus. 

 Rope skipping je nielen voľno časo-

vá aktivita detí a mládeže, ale aj organizo-

vaná súťažná disciplína. V súčasnosti je 

rozšírená po celom svete. Existuje veľa sú-

ťaží v tejto  športovej disciplíne pre jednot-

livcov aj pre skupiny. Vo svete majú jed-

notlivé krajiny národné asociácie, ktoré 

združujú kluby, jednotlivcov ako aj priaz-

nivcov tohto športu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Základná škola na Železničnej ulici 

je možno ako každá iná základná škola, ale 

mám  aj niečo iné, čím sa odlišuje od ostat-

ných okolitých škôl  a to deti , ktoré majú 

radi tanec a švihadlá. Táto kombinácia spá-

ja v sebe niečo čo je úžasné a samotné deti 

sú toho príkladom.  

 Krúžok rope skipping( akrobatické 

skákanie cez švihadlo )názov tohto druhu 

skákania , ktoré  je aj športovou  disciplí-

nou  pochádza z anglického jazyka. Keď si 

poviete skákanie cez švihadlo prebleskne 

vám hlavou jej to sme mali radi aj my ako 

deti. Kedysi boli švihadlá , ktoré boli 

z ľanového špagátu a na konci boli drevené 

rúčky a hodina telesnej výchovy jednodu-

cho ani nebola pokiaľ sme neskákali cez 

švihadlo. 

https://zszelba.edupage.org/
https://zszelba.edupage.org/
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Základná škola Železničná 

 Krúžok rope skipping( akrobatické 

skákanie cez švihadlo )názov tohto druhu 

skákania , ktoré  je aj športovou  disciplí-

nou  pochádza z anglického jazyka. Keď si 

poviete skákanie cez švihadlo prebleskne 

vám hlavou jej to sme mali radi aj my ako 

deti. Kedysi boli švihadlá , ktoré boli 

z ľanového špagátu a na konci boli drevené 

rúčky a hodina telesnej výchovy jednodu-

cho ani nebola pokiaľ sme neskákali cez 

švihadlo. 

 Tento krúžok však nie je len 

o skákaní je aj o celkovej kondičnej prípra-

ve detí, gymnastike, akrobacii  a tanci. Po-

máha deťom zlepšiť celkovú koordináciu 

a pozornosť, obmedzuje obezitu, zvyšuje 

vytrvalosť, podporuje vzájomnú spoluprácu 

a dôveru ( skákanie vo dvojiciach 

a v skupinách), vytvára dobrú náladu, pod-

poruje kreativitu a rozvíja cit pre rytmus. 

 Náš tím Fun skippers , ktorý pôsobí 

na základnej škole Železničná 14 sa zapojil 

do súťaže Bratislava rope skipping cup 

2019.  

 Získali sme s našimi najmenšími 

členmi tímu hneď niekoľko ocenení. 

Súťaž prebiehala 2 dni. Počas prvého dňa 

boli súťažné disciplíny jednotlivcov 

a taktiež začiatočníkov, kde sme boli naozaj 

úspešný.  

 Druhý deň bol  zameraný na párové 

disciplíny ako aj na tímové 3 až 4 členné. 

 Naše staršie dievčatá aj chalan boli 

úspešný druhý deň súťaže , kde získali 3 x 

3.miesto.  

 

 

    Andrea Schusnixová 

https://zszelba.edupage.org/
https://zszelba.edupage.org/
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Základná škola Železničná 

 Naša škola má v rozvrhu zahrnutý 

medzi povinne voliteľnými predmetmi  aj 

predmet spojený s hudbou a tancom , pohy-

bom základy tanca.  

 Hlavnou úlohou a cieľom predmetu 

základy tanca je priblížiť 

deťom rôzne tanečné štýly, 

históriu a vývoj tanca ako 

takého. Prostredníctvom 

tanca a pohybu dokáže 

a potrebuje zažiť voľnosť 

a spontánnosť rovnako ako 

disciplínu a organizáciu. 

 Všetko úsilie na ho-

dine základov tanca majú možnosť deti 

ukázať na tradičnom vianočnom programe , 

alebo na rôznych súťažiach do ktorých sa 

ako škola zapájame. 

 V minulom školskom roka sa konal 

prvý ročník súťaže Folklórna jar Juraja Já-

nošíka novej súťaže v slovenských ľudo-

vých tancoch pre deti materských a základ-

ných škôl Bratislavského samosprávneho 

kraja (BSK) , pod  záštitou ministerky škol-

stva, vedy, výskumu a športu SR Martiny 

Lubyovej.  

 Naša škola sa zúčastnila prvého roč-

níka. V okresnom kole sme mali 1.miesto a 

postúpili sme aj do krajského kola , ktorý 

sa konal v Zrkadlovej sále Primaciálneho 

paláca. Tu sme získali 3.miesto 

s dievčatami 1.ročníkov.  V tomto škol-

skom roku 2018/2019 sme sa opäť zapojili 

do súťaže a deti z povinne voliteľného 

predme-

tu zákla-

dy tanca 

tvrdo 

skúšali 

niekoľ-

ko hodín , aby sa pripravili na súťaž. Ľudo-

vé tance sú naša história patria k nám a je 

veľmi dôležité aj naše malé deti viesť 

k udržiavaniu týchto tradícii.  

 Predmet základy tanca , ale nie je 

len o ľudových tancoch , 

ale tanci ako celku , kto-

rý má mnoho podôb 

a každý druh tanca aj 

svoju históriu a vznik. 

 Na súťaž 

v ľudovom tanci sa pri-

pravovali dievčatá 

1.ročníkov  ( 1.A a 1.B 

a 2.ročníkov 2.C a 2.D ).Každá skupina 

dievčat a medzi prváčikmi boli aj dvaja 

chlapci o , ktorých je v dnešnej dobe núdza  

mali svoju choreografiu . 

 V okresnom kole Folklórnej jari 

Juraja Jánošíka získali 2.miesto dievčatá 

2.ročníkov a naši prváčikovia , kde ich tan-

covalo 19 získali 1.miesto a postup do 

Krajského kola , ktoré sa bude konať 

7.mája v kultúrnom dome Slovenský Grob. 

 

               Andrea Schusnixová 

https://zszelba.edupage.org/
https://zszelba.edupage.org/
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 Žiaci piateho ročníka navštívili 

sídlo Národného parku Lužných lesov 

v Rakúsku. Exkurzia začínala netradič-

nou prehliadkou stredovekého hradu, kde 

si žiaci zahrali divadlo o vzniku lužných 

lesov.   

 V jednej miestnosti sa nachádzala 

obrovská letecká mapa, kde najťažšia 

úloha bola nájsť našu školu. Podarilo sa. 

 Po výstupe na vysokú vežu sme 

mali možnosť nazrieť do hniezda Kavky 

tmavej s mláďatami a Bociana bieleho, 

ktorý sedel na znáške vajec už jeden me-

siac.  

 Nepriaznivé počasie nás neodra-

dilo a prezreli sme si zámocký ostrov 

a snažili sa zahliadnuť živočíchy ako ko-

rytnačky, užovky, sysle a pod. Pred daž-

ďom sme sa ukryli v podvodnom svete, 

kde sme sledovali život sladkovodných 

rýb.  

   

        Alexandra Ruttkayová 

Ohnivé dejiny 

 

 Žiaci piateho až siedmeho ročníka 

sa zúčastnili dejepisnej súťaže pod ná-

zvom Ohnivé dejiny.  

 Exponáty vyrobené našimi žiakmi 

môžete vidieť na chodbe pri jedálni. Všet-

ky práce boli úžasné. Diela s najvyšším 

počtom hlasov boli dnes vyhodnotené a 

postupujú na školské kolo Projektiády. 

 Gratulujeme.  

https://zszelba.edupage.org/
https://zszelba.edupage.org/
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DARČEK PRE MAMIČKU. 

 

Maľovaný džbánik mám 

a voňavé kvietky doňho natrhám. 

Kvety mame darujem 

a zo srdca sa jej poďakujem. 

A keď úsmev vyčarí, 

s láskou ju ja objímem 

a pošepkám do uška, 

že ju veľmi milujem. 

 

           žiaci z 1.C 

O troch prasiatkach 

 

 Bol raz jeden domček a v ňom bý-

vali tri prasiatka a ich mamička. Mamička 

im povedala, že ide k tete, pretože im budú 

ničiť chalúpku, lebo majú tam iba jedno 

miesto.  

 Povedala im, aby sa rozdelili 

a postavili si vlastné domčeky. Išli až prišli 

na lúku.  

 Najmladšie prasiatko si postavilo 

domček zo sena. Stredné prasiatko si po-

stavilo domček  z dreva. Tretie prasiatko si 

postavilo domček  z tehál. 

 Cez deň prišla ku najmladšiemu  

prasiatku koza a začala jesť jeho domček 

so sena. 

 Potom odišla a prišiel vlk a chcel 

zjesť ho ale prasiatko mu utieklo do dom-

čeka stredného 

 Stredné prasiatko sa pýtalo čo sa 

stalo a prasiatko mu povedalo že ho chce 

zjesť vlk.   

 Potom prišiel vlk aj tam a chcel im 

sfúknuť dom aby ich mohol zjesť, ale mu 

utiekli do domčeka najväčšieho prasiatka. 

 Vlk ho chcel zbúrať, ale sa mu to 

nepodarilo.  

 Do domčeka sa presťahovala aj ich 

mamička a tam žili šťastne. 

 

 

    Mladí novinári z 2.B a 2.C 

Leonard Koyš 4.A 

https://zszelba.edupage.org/
https://zszelba.edupage.org/
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Čarovná farma 

 

 Na krásnej farme žil koník Ferko a jeho kamarátka mačka Mickaa. Micke sa 

narodili 3 mačiatka. 

 Farme vládlo zlé zrkadlo a všetko živé čo sa v ňom objavilo skamenelo a neživé 

ožilo. 

 Ferko a Micka dávali veľký pozor na 

mačiatka, aby sa nepozreli do zrkadla. 

 Zrkadlo bolo prefíkané a neustále sa 

snažilo svojim leskom privábiť mačiatka. 

Nedarilo sa mu to, v jeho odraze ožívali 

vedrá, sviečky, kefy na česanie Ferkovej 

hrivy, rukavice. 

 Všetky tieto veci sa začali hrať 

s mačiatkami na schovávačku. Mačiatka ne-

dávali pozor a spadli do zrkadla. Skameneli. 

 Micka a Ferko nariekali. Počula ich dobrá víla a zjavila sa pred Mickou. Začala 

čarovať. 

 „Čáry – Máry – Láry – Fáry, nech sa všetko naspäť zmení!“ 

 Víla zrkadlo rozbila a mačiatka vyslobodila. Od tých čias si mačiatka dávajú 

veľký pozor na zrkadlá a poslúchajú mamičku Micku a  koníka Ferka. 

 Na farme zvoní zvonec a rozprávky je koniec. 

 

          Mladí novinári z I. A, I. B a I. D 

Leonard Koyš 4.A 

https://zszelba.edupage.org/
https://zszelba.edupage.org/
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Kúzelná kniha rozprávok 

 

 Kde bolo tam bolo, žili raz dve deti  

Sofia a Matej. Prišli navštíviť svo-

ju babku, ktorá bola chorá. Priniesli jej 

vitamíny, cukrové a srdiečkové lieky.  

V komore objavili zlatú korunu, ktorá 

stála na poličke. Ako sa jej dotkli, zrazu  

sa rozžiarila a preniesla ich k zlatému ja-

zeru. 

 Privítala ich tam ZLATÁ RYBKA.  

„Ahoj deti!“ 

 „Kde sme?“, spýtali sa.   

„Ste v kúzelnej krajine, plnej rozprávok“, 

odpovedala rybka. Týmito dverami sa do-

stanete do rozprávok. Otvorte ich ZLA-

TÝM KĽÚČIKOM, ktorý visí vedľa dve-

rí.“  

 Urobili ako im zlatá rybka prezradi-

la a preniesli sa k JANKOVI a MARIEN-

KE. Tam sa 

spolu zahrali 

na lúke. Na 

lúke rástla 

červená ruža. 

Ako sa jej 

dotkli, rozvi-

nula lupene a objavili sa pri krásnej labuti. 

Spolu sa plavili po jazere. Na konci jazera 

sa zjavila čarovná dúha. Bol to vlastne dú-

hový most. 

 Sofia a Matej sa cez dúhový most 

dostali do ROZPRÁVKY Z LESA. Privítal 

ich tam zajačik, vlk a iné zvieratká. Bol 

tam aj pes Dunčo, ktorý pomohol 

k veľkému kamarátstvu medzi zajačikom a 

vlkom. Spolu šantili,  naháňali sa.  

 Zrazu zajačik trikrát dupol labkou a 

zem sa otvorila. Sofia s Matejom skočili do 

jamy a šmýkali sa ako po šmykľavke až sa 

objavili pri TROCH PRASIATKACH.  

 Ostali sa veľmi čudovať, keď tam 

zbadali vlka. Vlk im piekol koláčiky a spo-

lu hodovali.  

 Po dobrom jedle 

prasiatka uložili vlka do 

gauča. Sofia s Matejom sa 

tak silno smiali až ich 

smiech preniesol 

k ŠKAREDÉMU KÁ-

ČATKU.  

 Káčatko bolo smutné a tak sa deti 

začali s ním rozprávať. Prezradili mu, že 

keď vyrastie bude z neho krásna labuť. Ká-

čatko sa rozveselilo a pozvalo deti, aby sa 

s ním po-

hrali.  

 Plávali spolu, hádzali si loptu a po-

tápali sa. Pod hladinou objavili tunel, kto-

rým sa dostali do lesa kde žila MÁŠA A 

MEDVEĎ.  

 Ostali ticho stáť za mohutným stro-

mom, lebo sa zľakli medveďa. Zbadala ich 

Máša  a zakričala na nich, aby sa prišli po-

hojdať na hojdačkách, ktoré zhotovil med-

veď pre Mášu.  

 Hojdali sa ako o dušu tak silno, až 

vyleteli a cez oblaky prefrčali ako vtáci a 

ocitli sa pri DANKE A JANKE. 

 Sofia a Matej boli unavení 

z toľkého putovania. Danka s Jankou ich 

pozvali na zmrzlinu do Lesoparku, kde bol 

ozrutný zvonec a našej prváckej rozprávky 

je KONIEC.   

            Prváci Mladí novinári 

https://zszelba.edupage.org/
https://zszelba.edupage.org/
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Zážitkový výlet 

 

 Idem do školy. CŔŔŔŔŔŔN! Za-

zvonil zvonček na prestávku. Šla som po 

chodbe. Na obede sme mali špagety.  

 Na ďalší deň bola sobota. Išli sme 

do divadla na muzikál na Luskáčik. Bol to 

pekný zážitok.  

 Potom keďže sme boli pri námestí 

tak sme šli na cukrovú vatu. Na ďalší deň 

boli hody. Bola som v prvom rade 

a pozerala som sa na KALIHO a SIMU. 

Bola som veľmi rada! Hneď za tým vystu-

poval EGO zabavila som sa!  

 Kúpila som si lístky na OTA 2019. 

Za 2 týždne to bude a ja sa veľmi te-

ším!....... Teraz sa naozaj veľmi teším môj 

ocino vyhral OTA za 2019!!!!!!!!!!!!!!  

 Dnes je piatok idem na tanečnú. Na 

HIP-HOP. Je to veľmi super tanec ten naj-

lepší. Trvá to cca tri hodiny. Naša pani uči-

teľka je tu aj s dcérou. S maminou a Nikou 

(pani učiteľku z HIP-HOPU) sme sa do-

hodli, že pôjdeme na kúpalisko a aj s jej 

dcérou.  

 Dnes máme vysvedčenie. Dostala 

som samé jednotky s každého predmetu. 

 Za to, že som dostala samé jednot-

ky ma zobrali na kúpalisko, na dovolenku 

do Turecka, na zmrzlinu, na koncert po pr-

výkrát, na ihrisko a na pätnásť kolotočov. 

 Moja sestra je od mňa staršia 

a dostala štyri dvojky na vysvedčení, ale 

keďže je už na vysokej škole prváčka tak je 

na tom dosť dobre.  

 Ona napriek tomu, že mala štyri 

dvojky 

šla na 

zmrzli-

nu 

a dali 

jej šty-

ridsať 

jedna 

eur. 

Nech si 

niečo 

kúpi. 

 Moja sestra sa volá Lenka má dvad-

sať päť rokov a býva v Žiline. Je veľmi 

milá. Chodieva často k nám na návštevy do 

Bratislavy.  

 Za hodinu by mala Lenka prísť zo 

Žiliny a bude u nás spať. Ešte nikdy u nás 

nespala od kedy šla na vysokú školu. Bude 

u nás jeden týždeň lebo moji rodičia idú na 

dovolenku do Barcelony. Ja som tam moh-

la ísť. Chcela som byť s mojou sestrou po 

sto rokoch doma sama iba s ňou doma lebo 

mi kupuje nové pekné hračky, oblečenie 

a elektroniku. 

 

     Alexandra Šimášková 4.D 

https://zszelba.edupage.org/
https://zszelba.edupage.org/


 18 

 

Základná škola Železničná 

Viete prečo blondínka vyhadzuje hodinky do vzduchu? 

Pozerá ako ten čas letí.   

 

Viete prečo blondínka leje do počítača vodu?  

Aby mohla surfovať na internete. 

 

 

 

 

Keď vyslovíš moje meno, zabiješ ma. Kto som?                (ticho) 

 

Na začiatku je to čierne, keď sa to používa je to červené a na konci je to sivé. Čo je 

to?                                 (uhlie) 

 

Monikin otec má päť dcér: Lolu, Lalu, Lulu a Lelu. Ako sa volá tá piata?  

                                 (Monika) 

 

                                                                                                                                      

    

        Kristína Steinlová 3.B 

Vtipy 

Hádanky 

  7       1       

      9         4 

  3         8     

  8       5       

                5 

    6     2       

              2   

        6         

1   5       3     

Daniel Stuška 3.C 

https://zszelba.edupage.org/
https://zszelba.edupage.org/


 19 

 



 20 

 

L
a
u

ra
 P

o
sp

íš
il

o
v
á
 7

.B
 


