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Naši milí štvorlístkáči,

rok sa s rokom stretol a my tu opäť máme nový školský rok. Všetci sme 
doň vstúpili plní očakávania, ambícií, pripravení čeliť novým výzvam 
a získavať nové vedomosti. Opäť sme sa vydali na 10-mesačnú cestu, 
ktorá síce nebude jednoduchá, ale ak ju zvládneme, tak nás všetkých na 
konci čaká vytúžená odmena v podobe výborného vysvedčenia a nových 
vedomostí, ktoré sme počas nej nadobudli. A samozrejme dvojmesačných 
prázdnin. 

Prajeme vám, aby vám cesta novým školským rokom 2018/2019 
ubiehala čo možno najpokojnejšie, zažili ste počas nej veľa zábavy, získali 
nových kamarátov a naučili sa veľa nových zaujímavých poznatkov.
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 Naši milí štvorlístkáči, ako všetci dobre viete, v našej škole už druhým rokom úspešne funguje projekt 
L4L. Ak chcete zabojovať o koncoročnú odmenu v podobe triedneho výletu, potrebujete nazbierať 18 štrorlíst-
kov za každého žiaka + 6 triednych. Že to nie je úloha úplne jednoduchá, sa presvedčili žiaci už minulý rok, 
kedy nie všetky triedy zvládli nazbierať stanovený počet lístkov. 

Školský časopis Štvorlístok by vám s touto úlohou chcel trošku pomôcť, a preto v každom čísle nájdete 
výzvy a námety na články, za ktoré môžete získať štvorlístky. Materiál je možné odovzdať osobne pani učiteľke 
Vrbňákovej alebo zaslať na e-mail: vrbnakova@zsstvorlistok.sk. Uzávierka pre ďalšie číslo je do 10.12.2018. 
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Výzva č. 1  

Máš rád floorball? Rád si ho po škole zahráš 

vonku na ihrisku? Poznáš nejakého významného 

floorballistu? Napíš niečo o histórii tohto športu, 

o jeho hráčoch, dosiahnutých úspechoch! (min. 

200 slov, 1 L4L)

Výzva č. 2
V našej škole od septembra stretávame nové pani učiteľky. Urob interview, ktoré bude mať aspoň 10 otázok a zisti o nich niečo viac! (1 L4L)

Výzva č. 4

Súťaž o najkrajšie vianočné želanie. Do 10.12. odovzdaj 

svojej triednej/triednemu alebo p. uč. Vrbňákovej lístok 

so svojím vianočným želaním. V týždni od 10. -14. 

12. bude prebiehať hlasovanie a víťazi budú vyhlásení 

17.12. na triednickej hodine. (1 L4L- prvé 3 miesta)

Výzva č. 5
Predstav svoju obľúbenú osobnosť! Máš obľúbeného speváka, herečku, vedca, maliarku, spisovateľa, objaviteľku? Napíš o nej/o ňom! (min. 200 slov, 1L4L)

Výzva č. 3

Máš rád/rada knihy? Rád/rada 

čítaš? Napíš recenziu na knihu, 

ktorá ťa v poslednej dobe najviac 

oslovila a páčila sa ti! (min. 100 

slov, 1 L4L)



Školská športová olympiáda - výsledky
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Ešte v septembri si žiaci našej školy zmerali sily v 
tradičnej školskej športovej olympiáde. Žiaci súťažili v rôznych 
športových disciplínach, a to: skok do diaľky, hod kriketovou 
loptičkou, beh šprint a beh vytrvalostný.  Všetky výsledky sa 
zrátali, porovnali a určili poradie víťazov v každej triede. 

1. roč.:
1. Lea  1.  Richard
2. Lucia  2.  Lucas
3. Nina  3. Samuel

2. roč.:
1.  Lilly  1.  Matias
2. Alexandra 2.  Matúš
3. Líza  3.  Alexej

3. roč.:
1. Nella  1.  Kryštof
2. Nina Ha. 2.  Jakub
3. Zuzana  3.  Andrej

4.  roč.:
1. Barbora Fa. 1.  Matej K.
2. Agáta  2.  Vladimír
3. Lenka  3.  Benedikt

5. roč.:
1. Nelly  1.  Rafael
2. Diana  2.  Viktor
3. Lenka  3.  Michal

6. roč.:
1. Ela  1.  Július
2. Monika 2.  Benjamín
3. Adela  3.  Martin B.

7. roč.:
1. Aneta  1.  Adam L.
2. Karin  2.  Viliam
3. Dominika 3.  Róbert

8. roč.:
1. Dorota  1.  Jakub
2. Tamara L. 2.  Ivo
3. Lívia  3.  Adam

9. roč.:
1. Ella    
2. Zuzana   
3. Lilly   
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Milan Rastislav Štefánik

Nie je to len náhoda, že práve v tomto období sa meno M. R. Štefánika 
skloňuje veľmi často. Spomínaný je najmä v súvislosti s prebiehajúcimi oslavami 
pri príležitosti uplynutia 100 rokov od založenia 1. Československej republiky. 
Ale kto bol skutočnosti Štefánik?  Astronóm, politik, letec? Či ešte niečo viac? 
Bol to hlavne veľký a odvážny človek, hrdý Slovák, ktorý sa nebál využiť príleži-
tosť a položiť základy našej 1. samostatnej republiky. Je toho však ešte veľa, čo ste 
o ňom možno ani netušili.

• Mal 5 starších a 6 mladších súrodencov, dospelosti sa však dožili len  
   deviati.

• Na vysvedčení mával jednotky a dvojky, no z telesnej výchovy mal   
   štvorku.

• Základnú školu navštevoval v rodných Košariskách, no neskôr študoval  
   v Šamoríne, Prešporku, Šoproni, Sarvaši, Prahe i v Paríži.
• Dvakrát uskutočnil cestu okolo sveta.
• Ovládal 8 cudzích jazykov.
• Bol prvý Slovák, ktorý vystúpil na Mont Blanc. Celkovo to zvládol až šesťkrát.
• Vo svojich záľubách bol veľmi všestranný. Medzi jeho hobby patrila numizmatika, fotografovanie,  
 varenie, šach. Venoval sa aj iluzionizmu a kúzlam.
• Bol hlavným organizátorom zahraničného odboja a Československých légií, ktoré bojovali v 1.   
 svetovej vojne.
• Vždy nosil pri sebe tabatierku. Nemal v nej tabak, ale lieky. Od malička mal problémy so žalúdkom.
• Jeho snúbenica, talianska markíza Giuliana Benzoniová, sa už nikdy nevydala a až do svojej smrti   
 (1986) pravidelne navštevovala Štefánikovu Mohylu. 
• Dožil sa len 39 rokov.
• Na Slovensku má cca 80 sôch.

Slovensko
(Ella)

Zleteli orly z Tatry,
to už každý vie, 

upozornili na hrôzy a utrpenie.

Rakúsko-Uhorsko sa po rokoch rozdelilo,
každý Slovák sa tešil,

Česko-Slovensko vzniklo,
no že slobodní sme neboli, to ešte nikto 

netušil.

Teraz žijeme v našom slovenskom kraji,
pri našich Vysokých Tatrách,

pri našom Dunaji.
Slovensko, moja rodná zem,

na tú nikdy nezabudnem.

Slovensko pre deti
(Chiara)

Za horami za dolami,
začína sa rozprávka, 
zakryte sa perinami,

 je o krásach Slovenska.

Na západe Karpaty sú,
to už asi každý vie,

rastlinky tam krásne majú,
nie, že im ich niekto zje!

V strede Tatry týčia sa, 
krásne vrchy skrývajú.
Poď na túru hopsasa,

spatríš sochu Jánošíkovu. 

Na východe Slovenský kras,
poznajú ho aj v Maďarsku.

Každý by tam isto chcel zájsť,
v jaskyniach mať prehliadku. 

Slovensko 
(Adam)

Rodná moja krajina,
prekrásna si dievčina.
Polia, rieky, dediny,
krásne sú aj roviny.

To je moje Slovensko,
najkrajšie útočisko.

Rád sa po tebe prechádzam
a rôzne poklady nachádzam.
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Slovensko
(Lilly)

Slovensko je krajina malá,
zem, v ktorej som vyrastala.
Nie je na nej žiadna vada,

aj preto to tu mám tak rada.

Je tu plno krásnych miest,
krajinu križuje veľa ciest.

Krajina plná krásnej prírody,
nezabudnime na naše rieky a vody.

Jeden sa má dobre, druhý sa má naj,
ale spolu sa tu ľuďom žije veľmi fajn.

Mestá sú tu historické a pekné,
to vám každý „rekne“ !

Hudba
(Dano)

Je to hlas bez slov.

Je to dar od bohov.

Hudba je zdroj sily,

ktorý mení, akí sme boli.

Hudba je stelesnenie lásky vo forme zvuku,

podávajúca nám pomocnú ruku.

Hudba posúva naše telo vpred

a našu myseľ napred.

Hudba je vyvíjač citov v tele

a tvorí naše duše celé.

Šachový Turek

 Poznáte meno Johann Wolfgang von Kempelen?
 Hoci patrí k najfascinujúcejším osobnostiam histórie hlavného mesta 

Bratislava, pre nás je to osoba  takmer neznáma. Poďme si ho trochu predstaviť.
 Bol to rakúsky vynálezca žijúci v Bratislave. V roku 1770 predstavil 
na dvore Márie Terézie svoj neobyčajný stroj, šachový hrací automat. Šacho-
vý Turek dokázal odohrať šachovú partiu proti ľudskému protivníkovi ale-
bo ukázať známy šachový problém – cestu jazdca po šachovnici, kde úlohou 
jazdca je skočiť na všetky polia šachovnice tak, že môže ísť na každé pole 
iba raz. Šachový Turek udivoval širokú európsku verejnosť. Precestoval celú 
Európu. Hral proti americkému štátnikovi Benjaminovi Franklinovi, ale 
tiež proti, v tej dobe najlepšiemu svetovému šachistovi, André Philidorovi, ktorý po ťažkom boji stoj porazil. 
 Po smrti Kempelena prešiel automat do rúk bavorského hudobníka Johanna Nepomuka Mälzela.  Jeho ces-
ta pokračovala ďalej až do Ameriky. Z tejto doby je známe, že odohral zápas aj proti samotnému Napoleonovi. Cisár 
Napoleon hral šach. Bol vynikajúci taktik, ale slabší stratég. Legendy hovoria, že sa snažil oklamať stroj ilegálnymi 

ťahmi, ale Turek jeho fígle odhalil a zhodil figúrky zo šachovnice a nakoniec vyhral.
 Tajomstvo šachového Turka zostalo dlho neodhalené. Trik bol vysvetle-

ný až v roku 1857. V stole sa schovával človek, ktorý obsluhoval mecha-
nizmus pomocou magnetov uložených vo figúrkach. Automat inšpirov-
al ďalších vynálezcov a autorov rôznych literárnych a filmových diel.
  Šachový Turek však nebol len šachový zázrak, ale 
bol to stroj, ktorý dokonca napodobňoval ľudský hlas. 
 Johann Wolfgang von Kempelen zostrojil prvý hovoriaci stroj, 
parnú turbínu, písací stroj   pre nevidomých, venoval sa umeleck-

ej tvorbe a bol obľúbencom Márie Terézie. Pre Bratislavský hrad skonštruoval čerpadlo,  ktoré bralo 
vodu z Dunaja, vo viedenskom Schönbrune postavil vodomet, v Bratislave vybudoval pontónový 
most a na Žitnom ostrove zavlažovacie zariadenie. Bol to vynálezca formátu Leonarda da Vinciho.

VH
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Záložka do knihy spája školy

 Už tradičnou akciou, do ktorej sa zapája naša škola je projekt „ Záložka do kníh spája školy“. Pro-
jekt prebieha pod záštitou Slovenskej pedagogickej knižnice Bratislava a Knižnice Jiřího Mahena Brno. Témou 
tohto ročníka je „Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice“. 
 Partnerskou školou, ktorá nám bola v tomto ročníku pridelená, je Základná škola s materskou školou 
Fintice. A kde sa Fintice nachádzajú?
 Fintice sú malá obec, ktorej chotár sa rozprestiera na severovýchodnom okraji Šarišskej vrchoviny na 

pravom brehu rieky Sekčov, osem kilometrov od centra Prešova. Má približne 2000 
obyvateľov. Najstaršie písomné zmienky o obci sa datujú od roku 1272, kedy bola 
obec osadou kráľovských strážcov hraníc. 

   Naši žiaci sa do výroby záložiek pustili skutočne s chuťou a výsledkom sú 
v skutku originálne a jedinečné dielka. Pevne veríme, že žiakov z Fintíc potešia a 
spríjemnia im chvíle strávené v spoločnosti dobrej knihy.
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Recenzia knihy

Autor: L.E. Blair
Názov: Medzi nami dievčatami- narušený rytmus
Rok vydania: 1991
Hlavné postavy: Randy, Katie, sabrina, Allison
Dej: Kniha je o 4 najlepších kamarátkach. Ravena Zaková je súčasťou kapely „Iron 
Wombat“. Rendy hrá na bicie. Jej skupina Iron Wambot dostane ponuku na demo 
nahrávku. Ešte pred tým ale išli hrať na narodeninovú oslavu. Až na mieste ale zistili, 
že je to párty  Stacy Hansenovej, najväčšej nepriateľky všetkých 4 dievčat. Manažér 
ponúkne Randy sólovú kariéru. Randy to však nepríjme, taký podraz by svojim ka-
marátkam nikdy neurobila.
Odporúčanie: Knihu jednoznačne odporúčam. Páči sa mi najmä hlavná myšlienka príbehu. Je to veľmi pekné, 
ak priatelia držia spolu a nejdú si za vlastnou slávou.       Leila

Mikroplasty

 "Všetkého môže byť príliš veľa", je pravidlo, čo technicky platí 
pre všetko. Dokonca aj tie najstaršie civilizácie o tomto pravidle vede-
li. Starí Gréci na toto pravidlo vytvorili báj o kráľovi Midášovi, ktorý 
poprosil bohov o schopnosť premeniť čokoľvek čoho sa dotkne na 
zlato. Bohovia mu túto schopnosť dali a Midáš onedlho začal zdobiť 
jeho kráľovstvo všetkým, čo premenil na zlato. No keď sa chcel najesť 
kráľovského ovocia, premenilo sa na zlato tiež. Jeho hlad rástol, a tak 
tiež aj jeho smútok. Keď sa kráľ a jeho dcéra objali, uvedomil si svoju 
chybu, no už bolo príliš neskoro, pretože aj ona sa premenila na zlato. Najbohatší muž v Grécku bol hladný 
a osamelý, zničený jeho chybou. Tá istá vec sa deje s nami a naším plastom. Plast začal byť veľmi populárny 
vo výrobe hlavne v prvej polovici 20. storočia. Bol lacný na výrobu, ľahko sa dal skladovať a jeho funkcia bola 
veľmi efektívna vo všetkých jeho podobách v produktoch. Plasty sú dodnes používané v elektronike, pomôck-
ach, oblečení, pri výrobe obalov atď. Ale nesmierna vytrvalosť a takmer nezničiteľnosť plastov je jedna z ich 
najväčších hrozieb proti nám. Syntetické polyméry, ktoré vytvárajú plasty, je ťažké eliminovať bezpečne. Aj 
keď sa nejaký plastový produkt rozpadne na mikroskopický level, zvyšky tohto plastu sú pre nás stále hrozbou. 
Pred niekoľkými rokmi boli objavené takzvané "mikro-plasty". Mikro-plasty sú plastové častice menšie ako 5 
milimetrov, vytvorené rozpadnutím plastu pod neustálym UV žiarením zo Slnka. Mikro-plasty môžu pre nás 
znamenať veľkú hrozbu, pretože sú neustále prehltávané živočíchmi a na rozdiel od normálneho plastu ich 
nájdeme v našom jedle, vode, a dokonca aj vo vzduchu v našich domovoch. Veľa chemikálií je pridávaných 
do moderných plastových obalov, o ktorých bolo dokázané, že sú toxické pre ľudské telo. Napr. DEHP robí 
plastové obaly ohybnejšie, ale tiež dokáže spôsobovať rakovinu. BPA robí plasty priehľadné, ale tiež narušuje 
náš hormonálny systém. Mikro-plasty boli nájdené v 8 z 10 detí vo veku 1-2 rokov a skoro v každom dospelom 
človeku na planéte. Momentálne je na túto tému urobených ešte málo výskumov, ale keď sa zistí, že mikro-plas-
ty sú toxické pre ľudské telo, vtedy bude čas na paniku.      Daniel

 Podobne ako po minulé roky, aj v tomto školskom roku funguje na našej škole žiacky parlament. V 
školskom roku 2018/2019 pracuje v zložení:
Predseda: Matej K. (4. roč.)
 4. roč.: Matej, Mária
 5. roč.: Aneta, Ema
 6. roč.: Juraj, Filip
 7. roč.: Adam, Adam
 8. roč.: Jakub, Sára
 9. roč.: rotujúca funkcia, postupne sa striedajú všetci
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Redakčná rada:
Všetci žiaci a učitelia Súkromnej základnej školy, ktorí prispeli a budú v školskom roku 2018/2019 

prispievať svojimi námetmi, článkami a literárnou tvorbou do tohto časopisu.
Koordinátor: Mgr. Lucia Vrbňáková

Školská fotopasca

 Dňa 12.11. 
2018 sa uskutoční 
oficiálne otvorenie 
finančnej zbierky 
na školskú foto-
pascu. Dobrovoľný 
príspevok budete 
môcť vkladať do 
novej drevenej krabičky vo vestibule. Keď spo-
lu vyzbierame dostatok peňazí, naša škola bude 
vlastniť  fotopascu, ktorá sa umiestni sa do pralesa, 
ochranárom pralesa pomôže pri mapovaní pytlia-
kov a nám za odmenu budú posielať fotky a videá 
zvierat, ktoré naša fotopasca zachytí. 

 Akciu organizujú žiaci 6.ročníka, ktorým 
osud pralesa nie je ľahostajný!!!

SK


