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...a je tu opäť jeseň a s ňou 
nový školský rok ... 

 
 

 

Zamyslenie na úvod 
Milí čitatelia! 

Neuveriteľne rýchlo prešli horúce týždne prázdnin. Čas však 
nezastavíme, plynie neustále a vždy nám zaručí niečo nové. 
Prázdninové dni plné slnka, zážitkov prešli už do vašich spomienok. 
Načerpali ste nové sily, o niečo ste podrástli, zvážneli a teraz čakáte, 
aby ste sa opäť v škole mohli venovať tomu najdôležitejšiemu - 
učeniu a zručnostiam potrebnými pre život. 
Na brány škôl neúprosne zaklopal nový školský rok. Otvárame dvere 
aj v našej škole. Prajem si, a zároveň vyslovujem želanie všetkých, 
aby sme sa v nej počas  celého školského roka cítili dobre – či už vy, 
žiaci v laviciach, alebo vy, kolegovia za katedrou. Všetci máte 
rovnakú šancu získať vzdelanie a rozvíjať svoje nadanie. Každý z vás 
má nielen právo, ale i povinnosť byť slušný, tolerantný, úctivý a tak 
vytvárať na našej škole pozitívnu a srdečnú atmosféru každodenného 
pôsobenia a spolunažívania nielen medzi sebou, ale i s vašimi 
učiteľmi. Sme pripravení uspokojiť vaše túžby po odovzdaní 
vedomostí, ale zároveň vám dávame priestor a možnosť rozvíjať vaše 
záujmy, talent v rozličných záujmových krúžkoch, kultúrnych, 
spoločenských či športových podujatiach.  
Snažte sa počas celého školského roka pracovať svedomite a 
pravidelne, aby ste nesklamali nielen seba, ale aj svojich rodičov. 
Chvíle plné očakávania nastali pre našich najmenších žiačikov- 
prváčikov. Vaša príprava v materskej škole na riadnu školu je 
zavŕšená a vy teraz správnou nohou prekračujete prah základnej 
školy.  

Milí žiaci, i vy ostatní, ste plní očakávania, aký bude ten 
nastávajúci školský rok. Uvedomte si, že škola, to nie sú len 
povinnosti, ale aj vzťahy a kamarátstva. Pomáhajte si prekonávať 
ťažkosti v učení, buďte k sebe ohľaduplní a hlavne slušní.  
Vážení pedagógovia, milí žiaci už len celkom na záver mi dovoľte na 
prahu nového školského roka vám všetkým popriať veľa šťastia, 
pevné zdravie a ochoty popasovať sa so všetkým, čo nám škola a 
život v nej prinesie.  
                                                              Mgr. Mária Bezáková 
                                                                    riaditeľka školy 



Zábavný kútik 

                   
 
Uhádneš? 
Koľko vlasov má človek na hlave? 
 Akú adresu majú boxeri? 
 
Prečo nemôže byť muž zároveň pekný aj múdry? 
 Aký je najlacnejší lak na nechty? 
 
Čo sa stane z barana, keď mu odrežú nožičky? 
 Prečo dáva blondínka tenisky do klietky? 
 
Kde nájdete aj zdravie, aj šťastie, aj peniaze? 
 Prečo ryby nerozprávajú? 
 
Aký je rozdiel medzi koňom a pripínačkou? 
 Prečo sa blondínka češe pred zošitom? 
 
 

               
 

Premiestni jednu paličku tak, aby platila rovnica 
 

X + V = IV 
 
 

Zábavný kútik 
Sudoku 
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Zábavný kútik 
     

     

     

     

     

     

     

    

     

     

    

    

    

   

  

 

 
1. listnatý strom  9. miestnosť 
2. elektronická pošta  10. stará mama 
3. lakomý   11. rodič 
4. autor bájok   12. ženské meno 
5. nos zvierat   13. dopravný prostriedok 
6. namyslený   14. osobné základné zámeno 
7. jarný mesiac   15. dlhá samohláska 
8. opak dňa 

 

           
 
 
 

Spýtali sme sa našich učiteľov 

 
Môžete sa v krátkosti predstaviť našim čitateľom?  Kde ste učili 
pred tým, ako ste nastúpili do našej školy? 
Pred tým, ako som nastúpila do tejto školy, učila som 15 rokov v ZŠ 
na Tovarníckej ulici v Topoľčanoch. A ešte pred tým v SOU 
drevárskom. 
                                                                                   p. uč. Tešíková 
Moje meno je Iveta Opáthová, som učiteľkou anglického jazyka. 
Som vydatá a mám 2,5- ročného synčeka, ktorý je pre mňa všetkým. 
Pred nástupom do ZŠ na Škultétyho ulici som sedem rokov pôsobila 
v ZŠ v Ludaniciach, kde som učila anglický jazyk na 1. aj 2. stupni. 
                                                                                 p. uč. Opáthová 
 
Jeseň... Máte radi toto ročné obdobie? Čo zaujímavé sa Vám spája 
s jeseňou? 
Toto ročné obdobie mám najradšej spolu s jarným obdobím. Teraz je 
všetko také pestrofarebné, veselé... 
Zaujímavé na jeseň?? V októbri som sa vydávala a v tomto mesiaci 
sa mi narodila aj moja druhá dcéra. 
                                                                                 p. uč. Tešíková 
Každé ročné obdobie má niečo „do seba“. No ja osobne nemám 
veľmi rada jeseň, pretože sa blíži zima, častokrát je sychravé počasie. 
Ale inak sa mi s jeseňou spája jedna krásna udalosť spred niekoľkých 
rokov a tou je moja svadba. 
                                                                                  p. uč. Opáthová 

 
 
 
 
 
 

 



Poznáme ich? 
Aj v tomto školskom roku pokračujeme v našej „fotografickej“ 
súťaži. Ešte stále sme nevyčerpali fotografie všetkých učiteľov, preto 
opäť uverejňujeme fotku jedného z našich pedagógov. 
Vašou úlohou bude teda znovu sa pokúsiť uhádnuť, kto je to 
tentokrát.  
Svoj tip napíšte na lístoček spolu s vaším menom, priezviskom 
a triedou a prineste ho p. uč. Kubríkovej. Na jedného z vás čaká 
odmena v podobe žolíka. 
Takže skúšajte šťastie, oplatí sa to! 
Kto je na tejto fotke??? 

 

Trochu smiechu pre zábavu 
 
Hovorí rozčúlený otec svojmu synovi: 
„Takú ti jednu vylepím, že ťa ani Google nenájde!“ 
 
V nemocnici:  
Príde sestrička do preplnenej izby a pýta sa: 
„Kde je ten pán, ktorý chcel nový obväz?“ 
„Išiel domov, rana sa mu medzitým zahojila!“ 
 
Medveď si urobil zoznam zvierat, ktoré zožerie. Dozvedeli sa to 
zvieratká a ako prvá za ním prišla líška: 
„Medveď, chceš zožrať aj mňa?“ 
„Hej!“ 
„A môžem sa ešte rozlúčiť s rodinou?“ 
„Môžeš.“ 
Po nej prišiel vlk: 
„Medveď, som na zozname aj ja?“ 
„Hej!“ 
„A môžem sa ešte rozlúčiť s rodinou a povybavovať si nejaké veci?“ 
„Dobre,“ odpovie medveď. 
A potom pribehol zajac: 
„Medveď, som na zozname aj ja?“ 
„Jasné!“ 
„A mohol by si ma z neho vyškrtnúť?“ 
„Tak dobre.“ 
 
Po zábave budí mama syna. 
„Vstávaj do kostola.“ 
„Mama, ja nejdem.“ 
„Hovorím ti, vstávaj!“ 
„Ale mne sa nechce. Kamaráti tiež nejdú, tak prečo musím ja?!“ 
„Ty musíš, synak, ty si farár.“ 



Zažili sme... 
 

Škola v prírode v Taliansku, 1. – 10.6.2012 
 
ŠvP sa zúčastnilo 44 žiakov zo 6.A, 6.B, 6.H, 7.B, 8.A, 8.B 
(minuloročných).  
Žiaci spoznávali krajiny EÚ, cez ktoré cestovali. V rámci exkurzie 
navštívili mesto Lignano Sabbiadoro a v rámci výletu mesto Benátky 
a malú rybársku osadu. 
Vyučovanie prebiehalo netradičnými formami a metódami. Žiaci si 
obohacovali vedomosti formou zábavných, názorných aktivít 
a zážitkovým učením. Obdivovali flóru a faunu. 
Zákony fyziky o nadľahčovaní a hustote slanej vody si overili pri 
kúpaní v mori. 
Svoje zručnosti a výtvarnú fantáziu uplatnili, keď z mokrého piesku 
postavili nenáročné stavebné diela.  
Nezabudnuteľnou návštevou Benátok nasiali ducha dávnej 
architektúry, maliarstva a kultúry tejto krajiny. 
Žiaci sa tiež dozvedeli o ťažkom živote rybárov od kapitána lode, 
ktorou sa plavili.  
Veľa zábavy si užili aj v aquaparku a Guliverlandii. 
Cestou domov na Slovensko sa kochali krásou Álp a talianskymi či 
rakúskymi údoliami. 
 

                     
 
 

                            
 

Zažili sme... 
Škola v prírode v Taliansku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaujímavosti od A po Z 

 
Aký bude tento školský rok pre teba podľa horoskopu? 
Baran – S dobrou náladou prídu aj dobré výsledky. Splnia sa ti tvoje 
plány, len musíš byť vytrvalý. 
Býk – Humor bude dôležitý, s ním to pôjde oveľa ľahšie. Ak dostaneš 
šancu, všetko hravo zvládneš. 
Blíženci – Vyhni sa konfliktom, ktoré môžu prísť hneď na začiatku 
školského roka. Urob si vo veciach prehľad, potom to pôjde, dostavia 
sa aj úspechy. 
Rak – Tvojou prednosťou bude zdravý rozum. Neponáhľaj sa veľmi, 
v pohode všetko zvládneš. 
Lev – Ak si nevieš s niečím rady, prenechaj to iným. Oni to hravo 
zvládnu. Zostaň pri tom, „v čom si doma“. 
Panna – Každý posun dopredu si musíš vydrieť. V druhom polroku 
to bude pre teba jednoduchšie. Musíš vydržať, úspech sa dostaví. 
Váhy – Drobné spory ti môžu pokaziť náladu, ale nie na dlho. 
Sústreď sa na to, čo je pre teba dôležité. Pracuj svedomito! 
Škorpión – Stretneš príjemných ľudí, ktorí ti pomôžu prekonať stres 
a nepohodu. Potom to bude v pohode. Učenie ti pôjde ako po masle. 
Strelec – Čo sa na začiatku javí ako nemožné, skončí výborne. Len 
musíš prekonať obavy a nepríjemnosti, ktoré ti budú stáť v ceste. 
Čaká ťa výborný školský rok. 
Kozorožec – Z niektorých ľudí nemusíš mať obavy, aj keď to 
nedopadne vždy podľa tvojich predstáv. Začni odznovu, úspech sa 
dostaví. Buď trpezlivý! 
Vodnár – Nepreháňaj to s učením ani s kamarátmi. Nie je všetko 
zlato, čo sa blyští! Daj na zdravý rozum, ten ťa nesklame! 
Ryby – Sústreď sa na to podstatné. V prvom rade je škola, potom 
ostatné. Nezanedbávaj svoje povinnosti. Výsledok ťa milo prekvapí. 
  

 
 

Zaujímavosti od A po Z 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Október – mesiac úcty k starším 
 
Začal sa jesenný mesiac, v ktorom si každoročne spomíname na 
starších ľudí. Sú to tí, ktorí sú naším vzorom, tí, ktorým patrí úcta za 
ich prácu a starostlivosť. Osobitne patrí táto úcta našim starým 
rodičom, ale aj všetkým tým, ktorí sú skôr narodení a majú čo 
odovzdať nám, mladším. 
Zastavme sa trochu a vyslovme to čarovné slovíčko ĎAKUJEM 
práve tým, ktorým vďačíme za veľa – za ich starostlivosť, pomoc, 
rady. 
 

 

                
 
 
 

                            
 



Vlastná tvorba 
Exkurzia siedmakov do Budapešti 
10. októbra skoro ráno sme sa  vybrali na exkurziu do Budapešti. 
Cesta autobusom ubiehala pomerne rýchlo, keďže sme počas jazdy 
boli informovaní sprievodcom o histórii i súčasnosti Maďarska. 
Po príchode bo Budapešti nasledovala prehliadka mesta. Počas nej 
sme videli dominanty mesta – chrámy,  mosty, rieku Dunaj. Očarila 
nás architektúra mesta, no stihnúť sa nedalo všetko. Naša exkurzia 
pokračovala návštevou Tropikária, kde sme mali možnosť zhliadnuť 
podmorský svet plný krásnych rýb a iných živočíchov.  
Potom sme mali chvíľu čas aj na nákupy, veď predsa sme nemohli 
prísť domov bez darčekov pre našich najbližších.  
Exkurzia sa vydarila a my sa už teraz tešíme na ďalšiu! 
                                                                                   Žiaci 7. ročníka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlastná tvorba 
 

Príbeh o vynájdení humoru 
 Kde bolo, tam bolo, v tajomnom lese v zázračnom rybníku žil 
žabiak Fredy. Fredy bol na prvý pohľad úplne obyčajný, jedna vec ho 
však robila výnimočným. Fredy bol prvým zábavným tvorom na 
svete. 
V tých časoch neboli ani klauni. Ostatné zvieratká Fredyho 
zbožňovali. Chceli byť takí vtipní ako Fredy. No nevedeli prísť na to, 
čo ho robí takým zábavným. 
Jedného dňa napadlo malému medvedíkovi, že to musí byť z tej 
vody, v ktorej Fredy žije. Napil sa jej a naozaj. Stal sa aj on vtipným 
a zábavným.  
Čoskoro začali prichádzať k rybníku aj ostatné zvieratká, aby sa 
napili vody. Veď kto by nemiloval ten pocit, keď sa môže zasmiať 
z plného hrdla. 
Život je predsa lepší, keď v ňom nechýba zábava, smiech, radosť. 
 Zvieratká spolu žili šťastne a spokojne. 

                                                    Viktória, 5.C 

 



Vlastná tvorba 
Zapojili sme sa aj do celoslovenskej kampane Do knižnice 2 
„Nakazení čítaním“. Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže. Posúďte 
sami, aké super nápady majú naši žiaci... 

 
Carmen, 7.C 
                                                    
                                                             Danka, 7.C 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lenka, 7.C 

 
 
 

                                                           Adriana, 8.A 

Spýtali sme sa našich žiakov 
Zaujímalo nás, ako svoj „postup“ na druhý stupeň zvládli naši 
piataci. Položili sme im preto aj túto otázku: 
 
Ste piataci. Čo je podľa vás iné na druhom stupni než bolo na 
prvom? 
Skoro všetko. Je viac učenia i noví učitelia.                 Peter, 5.B 
Väčšie porcie na obed, viac predmetov, menej domácich úloh. 
                                                                                      Karin, 5.B 
Máme nových učiteľov, nové predmety, prísnejšie známkovanie. 
                                                                                      Dagmar, 5.C 
 

                
 
Jeseň... Páči sa ti toto ročné obdobie? Prečo? 
Jeseň má krásne farby a je nádherné, keď listy pokryjú celú zem. 
                                                                                      Petra, 5.B 
Páči sa mi, že nie je tak veľmi teplo a je plná farieb z opadaného 
lístia.                                                                           Romanka, 5.C 
Jeseň sa mi páči preto, lebo chodíme oberať jablká, hrušky, gaštany, 
orechy.                                                                          Miška, 5.B 
Páči sa mi, lebo je taká farebná...                                 Karin, 5.B 
                                            

                 
 
 
 
 
 



Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázok 

 

 

Kútik pre najmenších 
 

Kadiaľ letieť? Oblaky so správnymi výsledkami ti ukážu cestu 
k slnku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypočítaj príklady a výsledky nahraď písmenami. 
 
3 + 3 =    4 – 3 =  
2 + 0 =    4 + 1 = 
1 + 2 =    10 – 2 = 
6 – 1 =    3 + 2 = 
2 – 2 =    10 – 1 = 
1 + 3 = 
8 – 1 = 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

B J A R N E F Á S Ň 

 
 
 

 



Zo života školy 
Žiacky parlament v školskom roku 2012/13 

 
1.A Liliana Kostolná, Samuel Bilik 
1.B Adam Dedko, Livia Moravčíková 
1.C Simona Fábiková, Adela Vančová 
2.A  Lenka Kubránová, Enrico Eliaš 
2.B  Dodi Mišenka, Nina Majtánová 
2.C Simona Kapusníková, Roman Kubrik 
2.D Pavla Čančinová, Margaréta Kondrlová 
3.A Denisa Lovrantová, Sindy Mládeková  
3.B Lilana Lukačová, Timotej Šípoš    
3.C Terézia Tarinová 
4.A Ema Felédiová, Tomáš Urban   
4.B Martina Husková, Dávid Samuel Mokoš 
4.C Alexej Neuman, Pušicová Kristína 
5.A Vallová Silvia,  Antalová Viktória  
5.B Alexandra Šüdiová, Karin Beňová 
5.C Marián Mokoš, Liliana Pomothyová 
5.H Samuel Valent, Marco Marián 
6.A Alžbeta Jurišičová, Dominika Danišová 
6.B Samuel Kubaliak, Ellen Benedikovičová 
6.C Sára Balažovičová, Natália Legéňová 
6.D Daniela Ortéga, Natália Klačanská 
6.H Sebastián Chmelár, Marcel Martiška 
7.A Linda Benaoudiová, Nikola Michalková 
7.B Simona Mozolová, Simona  Correia 
7.C Karolína Gubišová, Andrej Bajcár 
7.H Martin Kopačik, Dávid Gergel 
8.A Adriana Jančeková, Viktória Jakubičková 
8.B Leona Matušíková, Lucia Káčeriková 
8.H Dominik Scholtz, Timotej Šándor 
9.A Mária Drbulová 
9.B Jakub Račko,  Zuzana Zaňová 
9.H Denis Pätoprsty,  Martin Šabo 
 

 
 

 

Zo života školy 

 
 

P R O T O K O L  
 

o ustanovení Žiackeho parlamentu pre školský rok 2012/13 
 

Dňa 24. 9. 2012 na prvom zasadnutí Žiackeho parlamentu boli 
zvolené  funkcie: 
 
Predseda parlamentu:   Adriana Jančeková, 8.A 
Podpredseda parlamentu: Viktória Jakubičková, 8.A 
Zapisovateľ: Karolína Gubišová, 7.C 
Nástenkár:  Viktória Antalová, 5.A, Silvia Vallová, 5.A 
Kultúrny referent:  Dávid Lukáč, 5.H 
Športový referent: Adam Dedko, 1.B 
                                 
 
V tomto školskom roku budú pracovať v Žiackom parlamente 
zástupcovia jednotlivých tried, dvaja  za každú triedu, v zastúpení od  
1. po 9. ročník. 
 

                
 
 
 

                
 
 



Zo života školy 
Otvorenie nového školského roka 
Prvé septembrové dni sú už za nami. Mnohí sa možno ešte 
v myšlienkach občas  vrátime k otvoreniu nového školského roka 
2012/2013. Privítali sme nových prváčikov i ďalších nových žiakov, 
ktorí k nám nastúpili práve v septembri. Veríme, že všetkým sa bude 
rovnako dobre dariť, aby na konci januára či júna boli spokojní so 
svojimi výsledkami.  
Kurz spoločenského tanca 
Tak ako každý rok aj teraz sa pre žiakov 9. ročníka začal kurz 
spoločenského tanca, ktorý vyvrcholí v decembri Venčekom. Tam 
budú môcť predviesť nielen pedagógom, ale aj svojím rodičom to, čo 
sa na tomto kurze naučili. Držíme im palce a v niektorom 
z nasledujúcich čísel vám prinesieme aj informácie z tohto pekného 
podujatia. 
Plavecký a korčuliarsky kurz 
Pre žiakov 1. stupňa sa organizuje v tomto školskom roku aj 
plavecký a korčuliarsky kurz. Naši mladší spolužiaci majú možnosť 
naučiť sa plávať či korčuľovať. Možno medzi niektorými sú naši 
nádejní vynikajúci plavci či hokejisti. 
Európsky deň rodičov a škôl 
V októbri sa organizuje už tradičný Európsky deň rodičov a škôl. 
V tento deň budú mať možnosť zasadnúť do lavíc nielen žiaci, ale aj 
ich rodičia a spomenúť si tak na svoje školské časy, budú mať 
možnosť poprezerať si práce našich žiakov, nahliadnuť do tried či 
pozrieť si vedeckú konferenciu. 
Imatrikulácie prvákov 
Keďže sme na začiatku roka privítali medzi sebou žiakov prvého 
ročníka, bude pre nich pripravený pekný slávnostný deň v podobe 
imatrikulácie, počas ktorého budú „pasovaní“ za riadnych žiakov 
našej školy. 

                

Blahoželáme k úspechom 

 
 

V našej škole máme veľa talentovaných žiakov, ktorí sa zapájajú do 
rôznych súťaží. Či už sú to súťaže športové, vedomostné, literárne. 
Mnohí žiaci sú aj úspešní v týchto súťažiach.  
V našom časopise v tejto rubrike sme vás informovali o výsledkoch 
či umiestnení v súťažiach, do ktorých sme sa zapojili. Nebude tomu 
inak ani tento rok. 
Už tu máme aj prvé výsledky a umiestnenie našich žiakov v Mestskej 
súťaži v skoku do diaľky. 
Mladší žiaci: 
1. miesto Erika Chochulová, 7.C 
2. miesto Samuel Šándor, 7.H 
 
Starší žiaci 
4. miesto Petra Grznárová, 9.B 
  Ondrej Oravec, 9.B 
 
Blahoželáme! 

                



Medzi nami dievčatami... 
 

 
Zamýšľali ste sa niekedy nad slovami, ktoré bežne používate? Nie? 
Tak to skúste teraz. 
 
Nepatrné slovo môže vyvolať hádku. 
Kruté slovo môže zničiť život. 
Ostré slovo môže vzbudiť nenávisť. 
Vľúdne slovo dokáže pohladiť. 
Radostné slovo dokáže povzbudiť. 
Vhodné slovo dokáže uzdraviť. 
 
Naj... 
Jedného vydavateľa mnohých slovníkov požiadali, aby vybral desať 
najvýstižnejších slov. 
Tu je jeho zoznam: 
Najvznešenejšie slovo  MAMA 
Najkrajšie slovo  LÁSKA 
Najteplejšie slovo  PRIATEĽSTVO 
Najpovzbudivejšie slovo VIERA 
Najmierumilovnejšie slovo POKOJ 
Najtrpkejšie slovo  SAMOTA 
Najkrutejšie slovo  POMSTA 
Najsmutnejšie slovo  ZABUDNUTÝ 
Najchladnejšie slovo  NIE 
Najtragickejšie slovo  SMRŤ 
 

                        
 

Práca ŠKD 
 

Milé deti, rodičia! 
Školský klub detí v našej škole má svoju činnosť rozdelenú do dvoch častí. 
Je to ranná a poobedná činnosť. Ranná činnosť začína o 6,00 a končí o 7,40 
hod., kedy sa deti presúvajú do svojich tried na vyučovanie. Vítané sú 
všetky deti, nielen tie, ktoré sú prihlásené do ŠKD po skončení vyučovania. 
Deti sa v rannej službe sústreďujú v troch triedach na prízemí v prístavbe. 
Od 6,00 sú v 2.D triede, od 6,30 v 2.B a od 7,00 v 2.C triede. Deti sa môžu 
hrať v buď triedach, alebo majú k dispozícii aj herňu na prízemí 
s možnosťou sledovania rozprávok v televízii. Po vyučovaní sa deti 
stretávajú a v klube môžu byť až do 17,10 hod. 
V popoludňajšej činnosti pracujú deti pod vedením p. vychovávateliek 
v jednotlivých oddeleniach ŠKD tak, aby sa v priebehu dňa striedal 
odpočinok a relax so vzdelávaním a výchovno-vzdelávacími aktivitami.  
Počas celého školského roka pripravujeme mnoho zaujímavých súťaží, 
aktivít, ktoré deťom prinášajú relax, radosť a  potešenie.  
Pripravujeme: 
September :  
Vyčistíme svet  -  akcia na úpravu okolia školy  
Na kolesách proti rakovine – športová súťaž                                           
 Október : 
Výstavka ovocia a zeleniny   
Imatrikulácia prvákov    
Európsky deň rodičov a škôl  - tvorivé dielne a prezentácia prác detí zo 
školského klubu  
                                                                                                                                                                     
Medzinárodný deň školských knižníc  - aktivity  v školskej knižnici, čitárni                                       
 
November 
Súťaž v skladaní stavebníc – po ročníkoch    
Drogy nie sú  vitamíny – beseda, výtvarná  a literárna súťaž    
                                          
                                                            Ved. vych. Mgr. R. Sedlárová 
                                                                    Vych. Mgr. R. Jančeková 
  

 
 
 



Zo školských správ 

 
 

Aj v tomto školskom roku budeme v našom časopise prinášať 
informácie o tom, čo sa deje v jednotlivých mesiacoch u nás v škole. 
 
September: 
- slávnostné otvorenie nového školského roka, 
- zber papiera, 
- plavecký kurz pre žiakov 1. stupňa, 
- zasadnutie RR a triedne RZ, 
- cvičenia na ochranu života a zdravia – teoretická aj praktická časť, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- „Na kolesách proti rakovine“ – relácia + zbierka. 
 
Október: 
- korčuliarsky kurz pre žiakov 1. stupňa, 
- návšteva kasární – 1. stupeň, 
- exkurzia do Budapešti – 7. ročník,  
- exkurzia do Levíc – 8. ročník, 
- vstupné previerky zo SJL a MAT, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- Európsky deň rodičov a škôl, 
- Imatrikulácie prvákov, 
- „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, 
- jesenné prázdniny. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Z redakčnej pošty 
Milí čitatelia! 
Časopis, ktorý držíte v rukách, má už svoju históriu. Áno, je to už 
deviaty rok, čo v našej škole vychádza školský časopis.  
Na jeho tvorbe sa podieľalo už mnoho žiakov, mnohí z vás ste 
stálymi prispievateľmi či čitateľmi. Teší nás, že si nájdete čas na to, 
aby ste si prečítali a dozvedeli sa, čo sa v našej škole deje, čo sa 
chystá, alebo akú súťaž sme vyhrali. Aj tí najmenší žiaci si v ňom 
môžu vybrať svoje a keď sa už naučia čítať, môžu sa pobaviť na 
vtipoch či prečítať si o udalostiach v našej škole. 
Opäť sa tešíme na spoluprácu so všetkými, ktorí majú chuť niečo 
tvoriť a pomáhať tak pri tvorbe tohto nášho časopisu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš?  
Toľko, koľko mu narástlo. 
P.O.Box. 
Lebo by to bola žena. 
Kladivo. 
Obláčik. 
Lebo je na nich napísané PUMA. 
V slovníku. 
Skús pod vodou rozprávať ty. 
Na koňa vyskočíš a sadneš, na pripínačku sadneš a vyskočíš. 
Lebo v škole im učiteľka hovorila, že zošit je zrkadlom žiaka. 
Premiestni paličku, aby platila rovnica 
X – VI = IV 
Susedia 
1 1 3 1 

1 3 2 2 

2 1 2 3 

0 2 2 0 

Tajnička 
JESEŇ PANI BOHATÁ 
 

 


