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 ...a je tu opäť september... 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zamyslenie na úvod 
Milí čitatelia! 
 
5. septembra sme sa zišli k slávnostnému otvoreniu školského roka. 
Opálení, trošku vyšší, vážnejší, plní energie ste sa vrátili do svojej 
školy. Triedy, chodby i dvor zívali prázdnotou. No škola opäť ožila. 
Oživili ste ju vy, zaplnili ste ju svojou prítomnosťou. A hlavne sa 
zaplnila džavotom novučičká prístavba, v ktorej pribudlo 90 
zvedavých prváčikov. V ich očkách bolo vidieť radosť, obavy 
i očakávania.  
O niečo nám povyrástli i naši najstarší žiaci – deviataci. Čaká vás 
posledný rok v našej škole. Aký bude, záleží len od vás, koľko 
námahy vložíte, aby sa vám Testovanie 9 a prijímacie skúšky na SŠ 
vydarili. 
Milí žiaci, celých desať mesiacov je pred vami. Aké budú, čo sa vám 
podarí, ako ich prežijete, ešte neviete. Ale určite viete, že ruka v ruke 
v dosahovaní dobrých výsledkov kráča slušnosť, vychovanosť 
a ohľaduplnosť. 
V tomto školskom roku nastali aj určité zmeny. Prišli medzi nás 
športovci – hokejisti a hádzanári. Verím, že svojimi študijnými aj 
mimoškolskými výsledkami prispejete k šíreniu dobrého mena našej 
školy.  
Aký tento rok bude, záleží na nás všetkých. Preto mi dovoľte vám 
všetkým – učiteľom, žiakom i rodičom popriať dobré zdravie a veľa 
chuti do učenia. 
                                                                        Mgr. Mária Bezáková 
                                                                        riaditeľka školy      

                                           
 

 



Zábavný kútik 
 
Uhádneš? 
 
Čo je absolútna odvaha? 
 Čo je absolútny zubársky zázrak? 
 
Je to zelené a točí sa to. Čo je to? 
 Čo je maximálna rýchlosť? 
 
Visí to na stene, robí to tik-tak a keď to spadne na zem, je po 
hodinách. Čo je to? 
 Varí sa to, pečie sa to, neje sa to. Čo je to? 

 
 

 
 
 
Vieš – odpovieš? 
 
1. Väčšina z nás žmurkne za minútu: 
a/ 25-krát  b/ 20-krát  c/ 15-krát 
 
2. Ktorý je najmäkší minerál na medzinárodnej stupnici tvrdosti? 
a/ vápenec  b/ kremeň  c/ mastenec 
 
3. V starovekej gréckej architektúre bol základom stĺporadia kolmý 
stĺp. Jeden z troch druhov stĺpov je bohato zdobený a volá sa: 
a/ iónsky  b/ korintský  c/ dórsky 
 
4. Hudobný výraz allegro znamená: 
a/ pozvoľna, krokom b/ rýchlo, živo  c/ zdĺhavo, voľne 
 

                                  
  

Zábavný kútik 
Sudoku 
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Matematická úloha 
Umiestnite čísla do riadku aj do stĺpcov tak, aby platil výsledný 
súčet v riadkoch aj stĺpcoch. 
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Zábavný kútik 
Susedia 
 

2 1 2 1 
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2 4 0 2 
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Nájdi mená hlavných miest európskych krajín. Čo majú 
spoločné? 
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Spýtali sme sa našich učiteľov 
 

 
Od septembra sa na niektorých predmetoch stretávame s novými učiteľmi. 
Určite ste aj vy zvedaví, akými žiakmi boli oni, čo ich v škole bavilo, čo 
nie, čo vyviedli a podobne. 
Pár otázok sme položili p. uč. Trenčanskej a p. uč. Málišovi. 
Prezradíte nám niečo o sebe? Ako by ste sa charakterizovali? 
Som cieľavedomý a rodinne založený človek s chuťou pracovať. Moje 
záľuby sú šport a príroda.                                                   p. uč. Trenčanská 
Bývam v Bošanoch, kde som chodil aj do základnej školy. Vyštudoval som 
SPŠ elektrotechnickú v Piešťanoch, odbor elektronické počítačové systémy. 
VŠ som vyštudoval v Trnave, a to Materiálovotechnologickú fakultu STU, 
tiež so zameraním na počítače. Začal som pracovať viac s deťmi. To ma 
nadchlo na mojej ďalšej ceste životom. Preto som sa rozhodol študovať ešte 
ďalej, aby som mohol učiť. Práca učiteľa ma baví a napĺňa. Rád sa učím od 
skúsených ľudí a mojím veľkým učiteľským úspechom bola aj návšteva 
Moskvy v marci tohto roku ako jedného z vybraných učiteľov Slovenska. 
To ma naštartovalo k mojej ďalšej práci. Rád zbieram skúsenosti a učím sa. 
Charakterizoval by som sa ako ctižiadostivý človek, ktorý chce niečo 
dokázať a ísť vždy ďalej a byť lepší. A preto som aj na našej škole. Veľmi 
sa mi tu páči. Mám  rád okolo seba ľudí veselých a pohodových. Nemám 
rád závisť a ohováranie. Som človek priamy, veselý, úprimný a takých ľudí 
mám rád aj ja.                                                                              p. uč. Máliš 
Čo ste v škole mali najradšej, ktoré predmety Vás bavili a ktoré nie? 
Moje obľúbené boli – biológia, matematika a telesná výchova, nebavili ma 
cudzie jazyky.                                                                    p. uč. Trenčanská 
V škole som mal najradšej prestávky – ako vy. Najviac ma bavili počítače, 
aj keď som ich mal až na strednej. Nemal som rád telesnú výchovu. 
Obľuboval som literatúru a neskôr odborné predmety.            p. uč. Máliš 
Čo očakávate od tohto školského roka? 
Očakávam, že dosiahnem nejaké úspechy v tomto pracovnom zaradení, 
vyriešim si problém s pracovnou zmluvou.                       p. uč. Trenčanská 
Očakávam dobrých žiakov, ktorých bude baviť matematika a informatika. 
Teším sa na nové nápady žiakov v krúžku informatiky a masmédií. Dúfam, 
že spoločne nás to bude baviť a vytvoríme veľa zaujímavých projektov. 
Ešte sa snažím zapadnúť do nového prostredia, keďže som tu nový, ale 
teším sa...                                                                                  p. uč. Máliš 
 



Poznáme ich? 
 
Aj v tomto školskom roku budeme pokračovať v našej fotografickej 
súťaži. 
V poslednom čísle časopisu bola fotka p. uč. Kubríkovej. Dostali sme 
4 správne odpovede. Odmena patrí Lenke Chochulovej zo 6.C . 
Je to určite zaujímavé skúmať, hádať, hľadať podobu. 
Skúste teraz. Aby ste to nemali až také ťažké, trochu vám pomôžeme. 
Je to p. uč. z I. stupňa. 
Čakáme odpovede spolu s vaším menom, priezviskom, triedou. 
Odovzdajte ich p. uč. Kubríkovej /kabinet SJL-NAV na poschodí/. 
Tak do toho! 
 

 
 

Môj domáci miláčik 
Kiko a Kika 
 
To sú moje andulky. Kiko je žltý a Kika je modrá.  
Kika má bielu hlavičku a na modrom perí vidieť slabé čierne 
vlnovky. Zobáčik je tiež modrej farby. 
Kiko je celý žltý, s hnedým zobáčikom. Pod krídelkami má zelené 
perie.  
Mám ich dva roky. Dostal som ich na narodeniny. 
Radi sa húpajú na húpačke, no tiež sa radi pozerajú do zrkadla. 
Vždy na na ne teším, sú to moji miláčikovia. 
                                                                                           Milan, 6.C 
 

 
                                                                         



 

Trochu smiechu pre zábavu 
 
Ferko sa chváli v škole učiteľke, že jeho sestra má žltačku.  
Učiteľka ho pošle domov, aby to deti nedostali. O týždeň ho stretne 
a pýta sa: 
„Tak čo, Ferko, ako sa darí sestre?“ 
„No, ja neviem, pani učiteľka. To kým sem príde list z Austrálie, tak 
to chvíľu potrvá,“ odpovie Ferko. 
 
Profesor: „Čo je to podvod?“ 
Študent: „Podvod je to, keď mi nedáte skúšku.“ 
Profesor: „Tomu nerozumiem.“ 
Študent: „Ja vám to vysvetlím. Paragraf 256 trestného zákona hovorí, 
že kto využije niekoho nevedomosť, aby ho poškodil, dopúšťa sa 
podvodu.“ 
 
Redaktor motoristického magazínu sa pýta okoloidúceho: 
„Pane, ako často meníte olej?“ 
„Ako často? No, raz za rok...“ 
„Raz za rok? A neškodí to vášmu motorovému vozidlu?“ 
„Akému vozidlu? Ja mám stánok s hranolčekmi...“ 
 
Blondínka ľahko drgne do iného auta.  
Vybehne z neho nahnevaný chlap a kričí:  
„Čo si slepá? Robila si niekedy vodičák?“ 
„Určite viackrát ako ty, nafúkanec!“ odpovie blondínka. 
 
Ide chlap v aute po diaľnici. Z rádia sa ozve: 
„Tu je dopravný servis, po diaľnici ide jedno auto v protismere...“ 
Chlap sa lepšie pozrie a hovorí: 
„Čo jedno! Všetky!“ 

                               

Zažili sme... 
Navštívili sme Markízu... 
S prichádzajúcim koncom školského roka súvisia aj rôzne výlety. 
My, piataci, sme navštívili Bratislavu. Poviete si – je tam toho, kto 
dnes nebol v Bratislave. No my sme cez mesto len tak prefrčali, 
pretože náš autobus nás viezol do Záhorskej Bystrice. Áno, navštívili 
sme Markízu.  
Bolo krásne slnečné počasie a my sme sa už tešili. 
Prezreli sme si jednotlivé štúdiá, odkiaľ sa vysielajú Televízne 
noviny, Teleráno i ďalšie relácie. Technici, ktorí nás pustili 
„nakuknúť“ do zákulisia, boli veľmi ochotní, porozprávali nám, ako 
prebieha natáčanie relácií, mohli sme si posedieť v kreslách 
moderátorov televíznych novín. 
Bol to naozaj zaujímavý deň.                                      žiaci 6. ročníka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zaujímavosti od A po Z 
Mnohí z vás máte doma zvieratká. A možno väčšina má práve psíka. 
Aj v našej rubrike „Môj domáci miláčik“ viacerí písali práve 
o svojom psíkovi. 
O psíkovi sa hovorí, že je to najvernejší priateľ človeka. Aj my sme si 
pripravili pre vás niekoľko zaujímavostí práve o tomto zvieratku. 
 
Psie rekordy: 
Najväčší pes – doga George s výškou 1,09 metra a dĺžkou 2,2 metra. 
Najmenší pes – yorkšírsky teriér, ktorý meral 7,11 cm v kohútiku 
a dosiahol dĺžku 9,5 cm. 
Najľahší pes – yorkšírsky teriér vážiaci 475 gramov. 
Najvyšší skok – dosiahla sučka chrta greyhounda, ktorá doskočila do 
výšky 1,67 metra. 
 
Najinteligentnejší psi podľa cvičiteľnosti: 
1. Nemecký ovčiak 
2. Pudel 
3. Borderská kólia 
4. Zlatý retríver 
5. Doberman 
6. Šeltia 
7. Labradorský retríver 
8. Papillon 
9. Rotvajler 
10. Austrálsky dobytkársky pes 
 
Horoskop 
Pes je aj znamením čínskeho horoskopu.  
V tomto znamení sa rodia čestní, inteligentní a úprimní ľudia. 

                
 

Zaujímavosti od A po Z 

 
 

Október – mesiac úcty k starším 
Október je príjemným jesenným mesiacom. 
Je to zároveň mesiac, v ktorom si viac ako inokedy spomíname na 
tých skôr narodených. Na svojich starých rodičov, starkých, babičky, 
dedkov... No nielen na tých svojich. 
Tak ako odchádza leto a „vymieňa si trón“ s jeseňou, aj v živote 
človeka postupne odchádza rok za rokom. 
No zároveň pribúdajú skúsenosti, ktoré starší odovzdávajú mladším. 
A práve tým najbližším venujme to slovko úcty a vďaky za ich 
starostlivosť, lásku, pochopenie... 
                

                           
 
 

                                    

 
 



Zaujímavosti od A po Z 
Pavol Demitra 
1974 – 2011 
Keďže sa v našom časopise vždy v predposlednom čísle venujeme 
majstrovstvám sveta v hokeji, nedá nám, aby sme si nespomenuli na 
nášho zosnulého kapitána Pavla Demitru. 
Ako už viacerí povedali pri poslednej rozlúčke, bol to najférovejší 
hokejista, človek, ktorý pomáhal kde mohol, človek s veľkým Č. 
Reprezentoval Slovensko na MS v rokoch 1996, 2003, 2004, 2005, 
2007, 2011, na ZOH 2002, 2006, 2010, na SP 1996, 2004. 
Na jeho 38 nezabudneme!!! 
 
 

 

                      Vlastná tvorba 
 

Minulý školský rok sme sa zapojili do súťaže „Naj lesná knižka“. 
Napísali sme niekoľko príbehov, s ktorými sa teraz chceme s vami 
podeliť. 
Prečítajte si /zatiaľ/ jeden príbeh z tejto knižky, ktorú „vydali“ žiaci 
z bývalej 5.C triedy. 
 
Záchrana lesa 
 
 Bol krásny aprílový deň. Lesné zvieratká sa zobúdzali zo 
zimného spánku.  
Zajko Skákajko, žabka Dlabka a medvedík Hrajko hneď bežali za 
svojou kamarátkou sovou.  
Porozprávali sa a ani sa nenazdali, už bol zase večer. 
Keď sa na druhý deň zobudili, zacítili divný pach. Zvieratká išli 
rýchlo skontrolovať, či je ich kamarátka v poriadku. Našťastie bola, 
ale jej rodičia nie. Zvieratká sa rýchlo vydali  pátrať, odkiaľ ide ten 
divný pach. Skoro ráno vyrazili. 
Cestou museli prekonať rôzne prekážky a našli si aj nových 
kamarátov.  
Ako si tak išli, narazili na najväčšiu prekážku – hlavnú cestu. Boli 
veľmi malí a rodičia ich ešte nenaučili, ako prejsť cez cestu. No 
neďaleko našli pod cestou tunel, cez ktorý chceli prejsť. V strede 
tunela boli tri ďalšie cesty a každá viedla inam. Sova povedala, aby 
šli pravým tunelom. Tak sa dostali až k chatkám, kde sa schovávali 
deti. 
Sova navrhla, aby sa vrátili späť. Tentokrát si vybrali ľavý tunel. 
Prišli do inej krajiny. Bola tam veľká zima a veľa snehu. Boli tam 
ľudia, ktorí bývali v stanoch. 
Znovu sa vrátili späť. Nakoniec si vybrali tú správnu cestu.  
No keď prišli na miesto, odkiaľ šiel ten divný pach, hasiči už všetko 
upratali.  
Tak sa vrátili šťastne domov. A dokonca sa z nich stali „hviezdy“. 
                                                                                         Danka, 6.C 



Vlastná tvorba 
Každý príbeh mal aj ilustráciu. Autormi obrázkov boli tiež žiaci, 
ktorí majú takéto „umelecké sklony“. 
Aj tento príbeh má svoju ilustráciu. Jej autorkou je Klaudia zo 6.C . 

 
 

 
 
 

Ak aj vy píšete rôzne príbehy, básne, môžete tiež prispieť do tohto 
časopisu. Radi uverejníme aj vaše práce.  
Staňte sa aj vy spolutvorcami nášho školského časopisu. 
                                                                                 Redakčná rada 

 
 
 
 
 

Spýtali sme sa našich žiakov 

 
Aké boli tvoje prázdniny? Čo si robil/-a? 
Moje prázdniny boli skvelé. Na začiatku som  s rodičmi a s bratom 
navštívila Prahu, kde sme si pozreli pamiatky, navštívili sme ZOO 
a aquapark. Tiež som relaxovala, chodila na kúpalisko. 
                                                                                        Mirka, 6.C 
Ja som sa počas prázdnin vozil s kamarátmi na motorkách. 
                                                                                        Filip, 9.C 
 
Aké boli tvoje pocity pri nástupe do školy? 
Do školy som sa trochu tešila, ale som sa aj trochu bála. Tešila som 
sa na nových spolužiakov a nových učiteľov a bála som sa toho, ako 
ma príjmu medzi seba.                                                     Mirka, 6.C 
Moje pocity boli hrozné – opäť vstávať do školy...        Rado, 9.C 
 
Čo očakávaš od tohto školského roka? 
Keďže som prestúpila na túto školu, očakávam nových kamarátov, 
skvelých učiteľov a nezabudnuteľné zážitky. Tiež výborné známky 
a na konci školského roka samé jednotky na vysvedčení. 
                                                                                         Mirka, 6.C 
Očakávam, že nám pán učiteľ odpustí na hodinách testy... 
                                                                                         Filip, 9.C 
 

                          



Kútik pre najmenších 
Vyfarbi si obrázok 

 

Kútik pre najmenších 
Ktoré 2 lienky sú rovnaké? 

 
 
 

Hádanka 
 

Stráži dom a nemá pušku, 
Zbadá letieť každú mušku. 
Čo je to? 

                                   



Zo života školy 
Otvorenie nového školského roka 
5. september 2011, pondelok... 
Pred našou školou sa postupne začali zhromažďovať žiaci. Veľkí, 
malí, noví i tí, ktorí to tu už dobre poznajú. 
Mnohí sa určite tešili, že sa znovu stretnú s kamarátmi, so 
spolužiakmi. 
Naša škola „otvorila bránu“ aj pre našich nových žiakov, nielen 
prváčikov, ale aj pre športovcov. 
Dvor bol plný žiakov, učiteľov, pozvaných hostí.  
Práve v tento deň sa odovzdal do užívania novopostavený pavilón, 
v ktorom sa už „zabývali“ žiaci 1. stupňa. Po prestrihnutí pásky a po 
prvom zvonení v tomto školskom roku sa všetci rozišli do svojich 
tried a začal sa ďalší školský rok, v ktorom sa budú všetci snažiť 
dosiahnuť čo najlepšie výsledky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života školy 
A čo nás v tomto školskom roku čaká? 
Určite bude toho veľa.  
Niektoré akcie sú už rozbehnuté, mnohé nás ešte len čakajú. 
Sú to rôzne súťaže – športové, vedomostné, olympiády, kultúrne 
akcie.  
Žiaci 9. ročníka už začali s nácvikom kurzu spoločenského tanca, 
ktorý vyvrcholí Venčekom, čaká nás Európsky deň rodičov a škôl,  
Imatrikulácia prvákov, vianočný program, lyžiarsky kurz, karneval, 
valentínska pošta... 
V škole sa od októbra rozbieha práca v krúžkoch, do ktorých sa môžu 
žiaci zapojiť. 
Výsledky zo súťaží budú uverejnené aj v školskom časopise. 

    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Blahoželáme k úspechom 
Tenistky majsterkami Slovenska 
Druhý septembrový víkend sa na dvorcoch TC Topoľčany konali 
Majstrovstvá SR družstiev starších žiačok v tenise. Tohto 
záverečného podujatia sa zúčastnilo 8 družstiev, ktoré postúpili 
z regionálnych súťaží do finále. Boli to 2 družstvá z Košíc, 2 
z Bratislavy, 1 zo Žiliny, Banskej Bystrice, Piešťan a Topoľčian. 
Naše hráčky prešli všetkými troma kolami bez zaváhania a suverénne 
vyhrali v silnej konkurencii najlepších tenistiek Slovenska do 14 
rokov. Je to skvelé zavŕšenie veľmi úspešnej sezóny, kedy sa našim 
tenistkám podarilo udržať na popredných priečkach v slovenskom 
rebríčku, ale výrazné úspechy dosiahli aj na medzinárodnej úrovni. 
Nadviazali v súťaži družstiev na minuloročný titul Majsteriek 
Slovenska mladších žiačok.  
Za tento úspech sa zaslúžili: Tereza Mihalíková, Sindy Kurtinová, 
Dominika Sujová, Barbora Palcátová, Adriana Čanigová 
a náhradníčky Lucia Čanigová a Liliana Čepčeková. 
Výsledky nášho družstva: TC Topoľčany – Slávia Agrofert 
Bratislava   5/2 
Semifinále       : TC Topoľčany – TK Žilina   7/0 
Finále              : TC Topoľčany – Akademik Košice   5/0 
                                                                                         p . uč. Mokrá 

Medzi nami dievčatami... 
 

V tomto čísle vám ponúkame jednoduchý recept na výborný 
marhuľový koláč so šľahačkou. Vyskúšajte ho doma, uvidíte, bude 
chutiť všetkým. 
 
Marhuľový koláč so šľahačkou 
 
zo 6 bielkov vyšľaháme tuhý sneh 
pridáme 6 lyžíc práškového cukru 
6 žĺtkov 
6 lyžíc polohrubej múky 
½ prášku do pečiva 
 
Na vymastenom a múkou vysypanom plechu upečieme piškótu. 
Na vychladnutú poukladáme marhule. 
Vyšľaháme 2 práškové šľahačky spolu so stužovačom, natrieme na 
marhule, posypeme strúhanou čokoládou. 
Dobrú chuť! 

 
 

 
 



EKO okienko 
Milí kamaráti,   
opäť aj v tomto  školskom roku budeme pre vás pripravovať EKO okienko. 
Zväčša je určené pre menšie deti, ale dúfame, že si tam niečo nájdu aj 
staršie deti.  
Pokúsime sa vám pripraviť niečo o environmentálnej výchove, o 
problémoch prírody, ľudskom myslení a správaní k prírode a životnému 
prostrediu.  
Na úvod aspoň niekoľko environmentálnych sviatkov, na ktoré by ste 
nemali zabudnúť a pripraviť nástenky, alebo si pohovoriť o daných 
problémoch na triednických hodinách. 
 
PS: Starostlivosťou o životné a pracovné prostredie môžete začať v triede. 
Kvety vám budú skrášľovať triedy len vtedy, ak budú zdravé, poliate, 
jednoducho – nezabudnite na ne! 
 
 
 
 
Kalendár významných dní 

22.03.     Svetový deň vody 
22.04.     Deň Zeme 
09.05.     Deň Európy 
22.05.     Medzinárodný deň biologickej diverzity 
05.06.     Svetový deň životného prostredia  
24.06.     Deň kvetov 
11.07.     Deň stromu 
16.09.     Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy 
22.09.     Deň bez áut 
04.10.     Svetový deň zvierat 
20.10.     Národný deň stromov 

                                                  Malí prírodovedci a Renáta Sedlárová,               
                                              vedúca krúžku 
 
 
 
 

Práca ŠKD 
Milé deti! 
     Tak ako rodičia majú svoje povinnosti, tak aj vy „pracujete“ v škole. Po 
každej práci si človek potrebuje oddýchnuť, no a deti po svojej práci 
a výkonoch na vyučovaní majú možnosť oddychovať v Školskom klube 
detí. Denne sa stretávame  na „ranných službách“ od 600  hod. a po 
vyučovaní vo svojich oddeleniach až do 1710 hod. Nezabudnite, že na 
„ranné služby“ a do novej budovy prichádzame a popoludní z klubu a 
z krúžkov odchádzame cez vchod od ihriska a nie cez hlavnú budovu. 
Priestor herne je vyhradený len pre vás na oddych a hry.  
     Aj v tomto školskom roku budeme spoločne pripravovať mnohé 
zaujímavé aktivity, v oblastiach pracovno-technickej, esteticko-výchovnej, 
prírodovedno-environmentálnej, spoločensko-vednej, telovýchovnej. 
Tešíme sa na súťaže, hry, rôzne aktivity. Okrem  klasických činností 
v oddeleniach plánujeme aj spoločné aktivity klubu.                  
Mgr. Renáta Sedlárová 
vedúca vychovávateľka ŠKD 
 
September :  
Vyčistíme svet  -  akcia na úpravu okolia školy  
                                
Svetový deň prvej pomoci – aktivity, beseda                                                                   
Topoľčiansky deň zdravia - celomestská akcia – účasť    
Na kolesách proti rakovine – športová súťaž                                           
Výstavka ovocia a zeleniny    
 
 
                                                                   
                                                                                                             
Október :   
 
Európsky deň rodičov a škôl  - tvorivé dielne a prezentácia prác detí zo 
školského klubu  
                                                                                                                                            
Medzinárodný deň školských knižníc  - aktivity  v školskej knižnici, čitárni    
Imatrikulácia prvákov  
Halloween – výzdoba priestorov klubu z prác detí                                                             

 



Zo školských správ 

 
Opäť vám budeme prinášať stručný prehľad udalostí za jednotlivé 
mesiace, aby ste aj vy videli, že u nás v škole sa stále „čosi deje“. 
Hneď prvý školský mesiac je bohatý na udalosti. Veď posúďte sami. 
 
September:  
- otvorenie nového školského roka, 
- kolaudácia prístavby, 
- Moja škola separuje so Žochárikom, 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- zasadnutie RR + triedne schôdzky rodičov, 
- Ochrana života a človeka – cvičenia v prírode, 
- dopravná výchova – 1. stupeň, 
- Rozvoj osobnosti – prierezová téma – 5.-7. ročník, 
- „Na kolesách proti rakovine“ – relácia + zbierka, 
- interaktívna hodina „Draví vtáci“, 
- začiatok kurzu spoločenského tanca – 9. ročník. 
 
Október: 
- zasadnutie Žiackeho parlamentu, 
- plavecký výcvik – 3., 4. ročník, 
- prednášky s Mestskou políciou – 7. – 9. ročník, 
- návšteva Planetária v Žiari nad Hronom – 4. ročník, 
- výchovný koncert „Klenoty majstrov“ – 2. stupeň, 
- Medzinárodný deň školských knižníc, 
- Európsky deň rodičov a škôl, 
- Imatrikulácia prvákov 
- jesenné prázdniny. 
                                                         Pripravila p. uč. Kubríková 
 

                
 
                                                             

Z redakčnej pošty 
Milí čitatelia! 
 
Aj tento školský rok pokračujeme vo vydávaní školského časopisu. 
Je to už ôsmy rok, čo naša škola vydáva svoj časopis. Budeme radi, 
keď aj vy znovu prejavíte spoluprácu s redakčnou radou, keď sa aj 
z vás stanú naši spolupracovníci.  
Veríme, že pribudnú aj čitatelia z radov nových žiakov.  
V časopise nájdete aj žolíka, podobne ako doteraz.  
Veríme, že si nájdete čas, aby ste si prečítali niečo poučné, zábavné. 
Budeme sa snažiť prinášať vám zaujímavosti zo života školy, vašu 
vlastnú tvorbu i rôzne súťaže. 
Prajeme vám úspešný štart do nového školského roka! 
                                                                                  Redakčná rada 
 

 
 

 
 



Riešenie úloh 
Zábavný kútik 
Uhádneš? 
Vziať si preháňadlo aj prášok na spanie naraz. 
Keď pri vŕtaní vytryskne voda. 
Žaba v mixéri. 
Pristihnúť sa, ako ešte spíš. 
Škoda. 
Drievko z hurky. 
Vieš – odpovieš? 
1.c, 2.c, 3.b, 4.b 
Matematická úloha 
5+ 2+ 7 =14 

+ 
9+ 

+ 
4+ 

+ 
3 

 
=16 

+ 
8+ 

+ 
6+ 

+ 
1 

 
=15 

= 
22 

= 
12 

= 
11 

 

Susedia 
2 1 2 1 

2 2 3 1 

2 4 0 2 

2 1 2 0 

Hlavné mestá európskych krajín – čo majú spoločné? 
Kyjev, Varšava, Viedeň, Budapešť, Praha = sú to susedné štáty 
Kútik pre najmenších 
Ktoré 2 lienky sú rovnaké?  
Lienky č. 2 a 4 
Hádanka 
Pes 
 

                                          
  
 


