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Keď chodil Mikuláš, keď chodili Lucie....

Všimli ste si, že pred Vianocami je všetko akési 
inakšie?
Niekto by mohol povedať, že inakšie je to preto, 
lebo je rýchlo tma. Ráno je dlho tma, večer je sko-
ro tma... A kto má rád tmu? Ale s takou tmou si 
môžeme ľahko poradiť. Je to dobrý dôvod na to, 
aby sme si ozdobili všetko, čo sa len dá svetielka-
mi, žiarovkami a sviečkami. Ak ste tak ešte neuro-
bili, tak šup-šup. 
Vedeli ste, že meno Lucia je odvodené od latinské-
ho slova „lux“, čo  znamená „svetlo“?
No a Mikuláš je z gréckeho slova „Nikolaos“, čo 
znamená „víťaziaci medzi ľuďmi“. Z jeho života je 
známy príbeh, keď v noci nepozorovane podaroval 
trom chudobným dievčatám veno, aby sa mohli 
vydať. Odtiaľ pochádza aj zvyk obdarovávania na 
sv. Mikuláša. 
Potešili sme sa, keď nás do triedy prišiel navštíviť 
sv. Mikuláš a s ním celý anjelský chór. Prišli však aj 
čertíci a niektorých aj toršku vyplašili. Ale napo-
kon sme to ustáli a keď bolo treba, spolužiakov od 
čertov vykúpili básničkou alebo pesničkou. Tohto-
ročný sv. Mikuláš a jeho sprievod nám pripravili 
dobrú zábavu. 

ŠŤASTNÉ A 
VESELÉ VIANOCE, 

PLNÉ LÁSKY 
A RADOSTI Z 

OBDAROVANIA 
!!!
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SEPTEMBER
+ Slávnostné otvorenie Šk. roka 2018/2019
+ Európsky týždeň športu
+ Návšteva výstavy ovocia a zeleniny
+ Prišla návšteva  - Erazmus+
+ Európsky deň jazykov

OKTÓBER
+ Plavecký výcvik pre 3. a 4. ročník
+ Jesenné cvičenia v prírode pre 1. stupeň
+ Účelové cvičenia pre 2. stupeň
+ Pripomenuli sme si „Mesiac úcty k star-
ším“
+ Mali sme „Modrý deň“
+ Zapojili sme sa do Celoslovenského testo-
vania prvákov

NOVEMBER
+ Mali sme Zber papiera
+ Piataci mali Testovanie T5
+ Mali sme Výchovný koncert
+ Prváci mali Imatrikuláciu

DECEMBER
+ Získali sme ocenenie „Vnímavá škola“
+ Chodil Mikuláš
+ Chodili Lucie
+ Mali sme večierky
+ Na prázdniny sme sa rozišli spoločným 
obdarovávaním

 

ČO SME STIHLI OD ZAČIATKU ŠK. ROKA
Redakcia

Európsky deň jazykov

Krúžok Kutil

Hodina matematiky
Druháci v divadle
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OCENENIE VNÍMAVÁ ŠKOLA

MOJE LETO A OPäŤ ŠKOLA 
GABRIELLA HOLOMKOVÁ

Keď skončila škola, hneď sme sa na druhý 
deň v sobotu vydali do Bratislavy. Tam som 
strávila svoje celé leto. Po ceste do Brati-
slavy som si vychutnávala hudbu, ktorá vy-
chádzala z mojích slúchadiel. V aute bolo 
hrozné teplo. Ocino otvoril okno, aby sa 
nám vetralo. Mali sme asi každý dve flaše 
pitia,  aby sme cestu vydržali. Prišli sme do 
Bratislavy. Vo Vrakuni, kde býva moja bab-
ka, sme nechali staršieho brata. Rodičia si 
dali kávu a my sme dostali  pochvalu za to, 
že máme výborné vysvedčenia. Asi tak po 
hodinke sme išli k druhej babke do Ružino-
va. Tam som zasa ostala iba ja. Môj mlad-
ši brat išiel asi po hodinke s našimi rodičmí 
domov do Smoleníc. Prvé dni boli také oby-
čajno-neobyčajné pretože som zažila kopu 
zábavy. Chodili sme po obchodoch a pre-
chádzali sme sa okolo jazera, ktoré sa volá 
rohlík. Ďalšie dni som strávila u mojej krst-
nej. Každý večer sme pozerali filmy a hrali 
karty. Stále som vyhrávala. Raz sme sa išli 
kúpať na celých 10 hodín na Košariská. Tam 

je obrovské jazero a okolo neho sú chatky a 
domy. Jeden pán nám nadával, že sa máme 
od jeho chatky držať ďalej asi 50 metrov,  
takže sme museli ísť až na polovicu jazera. 
Nakoniec sme preplávali celé jazero. Večer 
v ten istý deň, sme si spravili pizzu a pustili 
film. Na druhý deň sme sa išli zase kúpať , 
ale začalo pršať. Ako výdy, keď sme sa chce-
li ísť kúpať po štvrtej po obede. Raz sme išli 
neskôr a išli sme aj na kebab a na zmrzli-
nu. Skákali sme do vody a bola fakt zábava. 
Raz sme vyrazili do mesta, kde sa pri Dunaji 
nachádzala Mágio pláž. Tam sme sa  kde 
som sa korčuľovali. Bola tam zábava. Bolo 
tam veľa barov a hlavne veľa dobrej nálady. 
Taktiež som bola i na štrkovci v Ružinove. 
Toto leto som si užila. A som rada, že som 
celé  leto mohla stráviť s mojou rodinou v 
pohodlí a hlavne so zábavou. 
Ako minulý rok tak i tento rok sme celá trie-
da iba áčkari a je nám veselo. Začali sme v 
úplnej pohode. Chalani nikedy robia babám 
zle. Lenže baby tiež nie sú anjeli. Ale je to 
NAŠA TRIEDA!

Bratislava 10. decembra (TASR) - Ocenenie Vní-
mavá škola si v pondelok prevzalo deväť škôl z 
rôznych regiónov Slovenska. Nezisková organizá-
cia Od emócií k poznaniu (Eduma) ocenila okrem 
škôl aj vnímavé firmy a inštitúcie. Informovala 
o tom Petra Nagyová z organizácie.“Byť školou, 
ktorá je otvorená žiakom, študentom a mladým 
ľuďom prekonávajúcim prekážky v našej spo-
ločnosti. Byť prostredím, ktoré formuje postoje 
žiakov, rozvíja ich kritické myslenie a vedie ich k 
vnímavosti voči spolužiakom i učiteľom. Aj takto 
by mala vyzerať vnímavá škola,“ ozrejmila.

Ocenenie prevzala Mgr. Ľudmila Kovačovičová, zástupkyňa riaditeľa



  2018/2019                                                             Smajlííík(n)oviny                                                              1. číslo, Vianoce

LUCY:„Páči Sa ti V 
školskom klube?“
DOMINIK:„áno, 
aJ V ŠKoLE. PrE-
tožE doStáVam 
Samé JEdnotKy!“
L: „aKý Si zLatý!!!“
L: „čo rád robíŠ V 
školskom klube?“
d:„Ja Sa tu hrám 
Vždy na ŠKôLKu.“

LuCy: „aKo Sa ti 
Páči V ŠKoLSKom 
klube?“
damian: „dobrE!“
L: „čo naJradŠEJ 

robíŠ V ŠKoL-
skom klube?“
da:„hraJEm  
SKoVKu S domi-
niKom.“

LuCy: „aKo Sa ti 
Páči V ŠKoLSKom 
klube?“
LiLi: „SuPEr!“

LuCy: „čo naJrad-
ŠEJ robíŠ V ŠKoL-
skom klube?“
LiLi: „rozPráVam 
Sa S babami.“

LuCy: „aKo Sa ti 
Páči V ŠKoLSKom 
klube?“
KiKa? „dobrE.“

LuCy: „čo naJrad-
ŠEJ robíŠ V ŠKoL-
skom klube?“
KiKa: „rozPráVam 
Sa S babami a 
hrám Sa S nimi.“

LuCy: „aKo Sa ti 
Páči V ŠKoLSKom 
klube?“
Ema: „dobrE!“
LuCy: „čo naJrad-
ŠEJ robíŠ V ŠKoL-
skom klube?“
Ema: „hrám Sa S 
KamoŠKami.“

Pani učiteľka nám oznámi-
la,  že dňa 19.10.2018 máme 
prísť v modrom oblečení. 
Väčšina triedy sa netišila, iba 
pár bolo šťastných. Tak sme 
prišli v modrom. Chlapci mali 
to šťastie,  že sa nefotili kvô-
li tomu že mali TSV. Dievčatá 
mali techniku. Prišli tam žiaci, 
ktorí to mali na starosti, tak sa 
pekne odfotili a pokračovali v 
práci. Potom sme prišli do trie-
dy a rozprávali sme sa o tom, 
či sme sa fotili. Medzi tým 
sme išli von na veľkú prestáv-
ku. Celý dvor bol zaplavený 
modrou farbou. Iba pár žiakov 
nemalo modré tričká alebo 
nohavice. Po veľkej prestávke 
sme sa normálne išli učiť. Mali 

sme:SJL,MAT,ANJ,a potom chlapci mali techniku a dievčatá TSV. Po vyučovaní sme išli domov alebo 
niektorí na krúžky.Išli iba traja na florbal. Hovorili,  že bola zábava. 
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Predseda: 
Tadeáš Holásek, IX.A

Podpredseda: 
Slávka Piecková, VII.A

Zapisovatelia:
Aleš Brázdovič, VII.A
Alica Sedláková, VIII.A

Členovia:
Martina Piecková, IX.A
Timotej Krist, VIII.A
David Rábara, VI.A
Anna Sedláková, VI.A
Adam Pekarovič, V.B
Soňa Jablonská, V.A
Peter Feranec, V.A
Sabína Koleňáková, V.B

Činnosť Žiackej školskej rady 
ZŠ s MŠ Smolenice upravuje 
prijatý štatút v zmysle Zákona 
č. 177/2017 Z. z. zo 14. júna 
2017, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 596/2003 Z. z. o štát-
nej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov. 

Žiacka školská 
rada zorganizo-
vala 19.10.2018 
pre našich žiakov 
tematický deň 
nazvaný „Deň 
na mori“ (modrý 
deň). More súvisí 
s tou najdôležitej-
šou vecou, ktorú 
potrebujeme pre 
život a ňou je 
voda. Mohli sme 
si uvedomiť , akí 
sme šťastní, že 
tej pitnej máme v 
našich oblastiach 
stále dosť a preto 
by sme si ju mali 

chrániť. Deň nás mal naladiť na snívanie, uplatnenie fan-
tázie, čo sme vyjadrili oblečením v modrých farbách a far-
bách pripomínajúcich more. Každý máme sny a túžby, ktoré 
by sme chceli dosiahnuť. Deň nám azda pomohol naše sny 
a túžby znovu oprášiť a k tým realistickým sa aj priblížiť. 
No a ktovie, možno aj tie rozprávkové sa niekomu splnia... 
Krásny pútavý plagát na tento deň nám namaľovala žiačka 
VIII.A triedy Veronika Hulmanová.

Už tradične pomáhame pri príprave a realizácii Imatrikulácie prvákov
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   Bol 
o b y -
č a j n ý 
školský 
d e ň . 
Ale nie 
tak cel-
k o m , 
pretože 
v škole 

bol Eu-
rópsky deň jazykov. Celú triedu zaujímalo, čo bu-
deme robiť. Najprv sme išli do jazykovej miest-
nosti, ktorú mala na starosti pani učiteľka Hečko-
vá.Boli tam tri stanovištia. Na prvom stanovišti 
bola ochutnávka jedál z európskych krajín.Boli 
tam štáty ako Švajčiarsko, Slovensko, Taliansko, 
Holandsko a Francúzko. Na  druhom stanovišti 
sme do minúty museli napísať čo najviac európ-
skych krajín. Na treťom stanovišťi sme mode-
lovali z plastelíny. Mohli sme modelovať napr. 
pizzu, Eiffelovu vežu, Španielsku vlajku, Futba-
lovú loptu a veľa ďalších vecí. Toto sa nachádza-

lo v prvej 
miestnos-
ti. 
   V druhej 
miestnosti 
sme mali 
aktivity s 
deviatak-
mi. Odde-
lenie vie-
dla pani učiteľka Moldová. Prvou úlohou bolo 
vyriešiť kvíz, na ktorý sme museli odpovedať. 
Druhá  úloha bola veľmi zaujímavá, pretože sme 
museli k vete priradiť štát, v ktorom bola napí-
saná.Treťou úlohou bola slepá mapa. To bola asi 
najťažšia úloha.
    Tretia miestnosť bola naša trieda V.B. Robili 
sme plagáty. Každá skupina mala iný štát. Naj-
častejšie to boli štáty ako Španielsko, Francúz-
ko, Taliansko. Pomáhali nám s tým deviataci. 
Keď sme skončili, tak sme si upratali a išli sa 
učiť. Mali sme matematiku a druhú hodinu sme 
si kreslili. Potom sme išli na obed a domov.                                                                     

Chodíme do školy 
v Smoleniciach, ale 
dosť žiakov je aj Lo-
šončanov. Lošonec 
je naša obec. Náš 
erb vyzerá takto: 

Na erbe je srdce, 
tri tulipány a zelená 

trávička.
Náš starosta sa volá Juraj Rábara. Obec má 
počet obyvateľov zhruba 520. Prvá zmienka 
o Lošonci pochádza zo 14. storočia. Susedí 
so Smolenicami, Hornými Orešanmi, Plavec-
kým Podhradím a Plaveckým Mikuláčom. 

V Lošonci máme: kaviareň u Kováčov, U Go-
lema, malý obchodík u Bukovských, obecný 
úrad, kostol a materskú školu.
Obec usporiadava napríklad súťaž vo varení 
guláša, Vianočné trhy v 
KD, podujatia pre deti, 
športové podujatia. 
FC DRVIČ LOŠONEC
Je malý futbalový klub. 
Majú iba starých pá-
nov. Radi sa stretávajú 
a zabávajú. Odohral zá-
pas napr. proti Trnav-
skému hlas. Pred Vianocami organizujú zá-
jazdy na Vianočné trhy do rozličných miest. 
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Niektorí s ťažkým srdcom, iní celkom v poho-
de, zobrali fakt, že mobily sa v škole na vyu-
čovaní používať nebudú. 
Po minuloročnej diskusii, sme pristúpili ku 
konkrétnym opatreniam. Takže do školy si 
mobil buď nenosíme, alebo ho dáme postrá-
žiť triednemu učiteľovi :) 
Na krízu to určite nie je. Máme menej dôvo-
dov sa rozptyľovať a viacej dôvodov sa spolu 
rozprávať počas prestávky alebo inak si vypl-
niť čas. 
Skvelý nápad a trošku recesie do problema-
tiky nám vniesla DOMINIKA so svojimi „no-

vými modelmi“, ktoré sú dovolené aj počas 
vyučovania. Prečo? Pretože sú z papiera. Sú 
to naozaj krásne výrobky, ktoré sa oplatí vi-
dieť. Zatiaľ je to možné v našej redakcii a na 
fotodokumentácii, ktorú vám prinášame. 
S týmito mobilnými telefónmi nikomu ne-
hrozí napomenutie pre porušenie školského 
poriadku. 
Na chuť si príde každý. Milovník tlačítkových 
telefónov, vyklápačiek, alebo aj tých najpo-
krokovejších dotykových mobilov. Niektoré 
sú dokonca aj značkové. Farebné prevedenie 
tiež stojí za to. 
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Večer pred spaním 
číta mamičke dcér-
ke, aby zaspala, na 
dobrú noc rozpráv-
ku. Po polhodine 
hovorí dcérka ma-
mičke:
- Mami, nemoh-
la by si si ísť čítať 
niekde inde? Ja ch-
cem už spať!
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´                                             
Príde Janko do-
mov zo školy a ho-
vorí svojej mame: 
Mami, predstav si, 
že som dostal jed-
notku.
Mama: Vážne?
Janko: Nie, iba si 
to predstav.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
Hádajú sa dvaja 
poľovníci, kto z 
nich má lepšieho 
psa.
– Môj pes nájde 
moju stopu aj na 
druhý deň. Čo na 
to hovoríš?
– Čo by som hovo-
ril, okúp sa.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
 Ide policajt po 
ulici a uvidí muža, 
ako hryzie psa do 
labky.
– Človeče, čo to má 

znamenať? Ihneď 
toho psa pustite!
– Prepáčte, pán 
policajt, ale on za-
čal.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
Farár sa rozčuľuje:
- Kostol prázdny, 
nikde nikoho, ani 
organista nepri-
šiel. Kto dnes bude 
hrať?
Kostolník odpove-
dá:
- Slovensko s Kana-
dou.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
Učiteľa odviezli do 
nemocnice a po 
ošetrení dali na 
izbu.
– Automobilová 
nehoda? – spýtal 
sa spolupacient.
– Nie, chyba v 
učebnici chémie...
 ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´       
 Jožo našiel v ko-
more vrecúško s 
jedom na myši a 
pýta sa:
– Mama, čo je to?
– Mačka v prášku. 


