
                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č.10 
 

 

 

časopis našej školy 
september – december 2016 

 

 
 

 

 

 

 

Základná škola 

Škultétyho 1   949 11 Nitra 

zsskultetyho1@gmail.com 

www.zsskultetyhonitra.edupage.org 

  

 

mailto:zsskultetyho1@gmail.com


                                                                                                                                                                                     

 2 

 

ÚVODNÍK 

     
                  

Milí čitatelia!  

 
V školskom roku 2016/2017 sa Vám opäť prihovárame prostredníctvom nášho 

školského časopisu „Pod lavicou“.  

Prednedávnom sme sa s Vami lúčili a už sa opäť začal nový školský rok. Určite 

ste prežili prázdniny príjemne, oddýchli ste si a nabrali veľa síl do nového 

školského roka. Niektorí sa už tešíte na stretnutie s Vašimi spolužiakmi, iní sa 

zas tešia, že  spoznajú nových kamarátov a prváci, že spoznajú svoje nové pani 

učiteľky.  

 

V tomto školskom roku sa môžete tešiť z nových telocviční – malej i veľkej, 

ktoré sú zrekonštruované a už čakajú na deti, ktoré v nich môžu začať šantiť, 

skákať, cvičiť, behať. Deti v školskom klube sa určite  tešia na nové preliezky, 

ku ktorým v lete  pribudnú aj ďalšie časti na lezenie a zdolávanie prekážok.  

Tento školský rok sa otvára v našej škole  Centrum voľného času pre deti, ktoré 

sa chcú naučiť tancovať, spievať, hrať divadlo, venovať sa športu či kulinárstvu.  

 

Školský časopis „Pod lavicou“ Vám v tomto čísle prináša veľa zaujímavostí 

o aktivitách našich žiakov od septembra do decembra. Sme radi, že si prečítate 

náš – váš časopis, ktorý tvoríte aj vy so svojimi príspevkami. Ďakujeme. 

                                           

 

 

                        Dovidenia pri čítaní ďalšieho čísla!    
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Jedlá zmena 
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko kilometrov potraviny precestujú, kým sa 

dostanú na náš tanier? Ako súvisí naše stravovanie so životmi ľudí na inom 

kontinente? Viete čo to znamená zodpovedná spotreba? 

Na tieto a ďalšie otázky hľadá odpovede medzinárodný projekt Jedlá zmena, 

ktorého súčasťou je v tomto školskom roku aj naša škola. 

V projekte pracujeme známou metodikou 7 krokov, využívanou v programe Zelená 

škola a vytvárame priestor na výmenu skúseností s pedagógmi z iných krajín 

a expertmi z ďalších 8 krajín EÚ. 

Práve teraz hľadáme spolupracovníkov - dobrovoľníkov a fanúšikov z radov 

žiakov, rodičov, zamestnancov školy a ľudí z okolitej komunity, ktorí majú chuť 

sa spolupodieľať na pozitívnych zmenách v spoločnosti. 

Informácie podajú Mgr.M.Lavrincová - koordinátorka Zelenej školy a Mgr.  

P.Rebejová koordinátorka Jedlej zmeny pri ZŠ Škultétyho. 
 

 
 

Zapojili sme sa do kampane   S hadom na zebre 
Kampaň „S hadom na zebre“ podporuje dochádzanie do školy peši, bicyklom, 

alebo MHD a je určená pre deti a ich rodičov. Kampaň je založená na hre, ktorá 

je ľahko realizovateľná v každej škole.  

Triedy 2A,B, 3.A,B sa tiež zapojili do tejto kampane. Deti sa počas 2 týždňov za 

podpory svojich rodičov sa snažili obmedziť príchod do školy autom a zvýšiť 
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frekvenciu chodenia do školy peši, bicyklom, autobusom. Stanovili sme si zvýšiť 

percento udržania trvalých ciest o 10%, čo sa nám aj podarilo. Deti do školy 

začali viac chodiť peši, či prichádzali na kolobežkách alebo autobusom. Počas 

kampane lepili nálepky  s motívmi bicykla, kolobežky, autobusa na obrovského 

hada, ktorého máme na chodbe školy. Rozhovor s deťmi našej školy o realizácii 

kampane sa odvysielal aj v relácii RTVS. V rámci projektu deti navštívíli aj 

dopravný podnik ARRIVA, kde sa dozvedeli, ako pracujú vodiči v depe, získali 

informácie o histórii cestovania, ako sa správať v autobuse počas jazdy, čo 

znamenajú piktogramy v autobusoch, ocitli sa v umývačke pre autobusy. 

 

 
 

Interaktívny koncert kapely - Dominika Titková & Friends 
V stredu (7.septembra 2016) zavítala do našej školy 8 - členná nitrianska  kapela 

Dominika Titková & Friends, ktorá predstavila deťom formou interaktívneho 

koncerte rôzne hudobné nástroje i hudobné žánre. Kapela sa venuje prednostne 

LATINO žánru, spoločne deti naučili tlieskať základný rytmus salsy, rumby či 

ča - če. Niektorí si vyskúšali hrať aj s kapelou – dostali do rúk rôzne perkusie 

a s energiou a nadšením sa pripojili ku kapele, ktorá zahrala brazílsku sambu. 

Predstavili aj SWING, kde deti zapojili do „improvizácie hlasom“.  

Veru, v ZŠ Škultétyho sa nachádza veľa šikovných speváckych talentov. No nie 

len speváckych, počas 30 minútového koncertu sa mnohí spontánne roztancovali a 

nešetrili tanečnými kreáciami. Počasie prialo, celý koncert sa odohral na externej 

terase, kde sa deti vyšantili, čo-to naučili i motivovali.  

Viac o tejto mladej, energickej a kreatívnej kapele nájdete aj na facebooku: 

https://www.facebook.com/DominikaTitkovaAndFriends  

 

Slávnostná certifikácia 
Dňa 5. októbra 2016 zástupcovia kolégia Zelenej školy pri ZŠ Škultétyho prevzali 

z rúk manažérky programu M.Pilarikovej medzinárodný certifikát Zelená škola, 

ktorý je platný v nasledujúcich dvoch školských rokoch. 

Na slávnostnom odovzdávaní v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave nás 

reprezentovali žiaci F.Duchoň z 8.B, M.Lavrinc zo 6.A, Mgr. P.Rebejová a Mgr. M. 

Lavrincová. Na adresu Zelených škôl odzneli slová chvály z úst zástupcov 

https://www.facebook.com/DominikaTitkovaAndFriends
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generálnych sponzorov a veľkým prekvapením bola video vizitka, ktorou nás 

pozdravil pán prezident Kiska. 

Získanie certifikátu kolégium prijalo s pocitom zadosťučinenia za vynaloženú 

energiu a čas.  Zároveň nás to však zaväzuje pokračovať v začatom diele, 

pretože v oblasti ochrany životného prostredia sa pred nami otvárajú stále nové 

výzvy. 

 

 
 

 

Medzinárodný deň školských knižníc 
24. október „Medzinárodný deň školských knižníc“ tento sviatok sme na našej 

škole oslávili čitateľskými aktivitami zameranými na vytváranie kladného vzťahu 

žiakov k čítaniu, vzájomnej spolupráci pri poznávaní tajomstiev prírody a života 

okolo nás, pozorným počúvaním čítaného slova a rozprávaním sa o prečítaných 

rozprávkach.  

Žiaci na prvom a druhom stupni sa o 9:00 hodine pridali k mnohým žiakom na 

Slovensku, ktorí si v tomto čase v triedach prečítali spolu s učiteľmi rozprávky. 

Deti rozveselili Brumlíčkove príbehy, Opice z našej police, Príbehy štrbavej 

opičky a mnoho ďalších príhod a rozprávok z klenotnice slovenskej a svetovej 

literatúry. Druhou čitateľskou aktivitou bolo zapojenie sa do 12. ročníka 

celoslovenského projektu  „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice: Žiaci v 

školskej knižnici – v centre vzdelávania“. Aktivitou sme sa zamerali na myšlienku 

vzájomného učenia sa v skupinách, kde starší žiaci z druhého stupňa pripravili 

pre mladších žiakov zaujímavosti z ríše zvierat,  priblížili im svet morských a 

suchozemských živočíchov. Tejto úlohy sa výborne zhostili žiaci z 9.B triedy pod 

vedením pani učiteľky Mgr.B.Šavelovej. Žiačky S.Arpášová, L.Baková a L.Púšová 
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naštudovali sériu zaujímavostí zo živočíšnej ríše a spolužiaci T.Kopáč a B. 

Lukačovič zostavili obsahovo a technicky zaujímavú interaktívnu prezentáciu pre 

žiakov prvého stupňa. Staršie žiačky si tak vyskúšali prezentovať svoje 

vedomosti pred „publikom“ – pred mladšími žiakmi a zase mladší žiaci videli, koľko 

múdrych vedomostí sa počas rokov učenia dá naučiť, spoznať z kníh a z 

internetu.  

 

 
 

Záložka do knihy spája školy 
Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do krásneho projektu, 

ktorý podporuje čítanie kníh, priateľstvo so žiakmi z družobnej školy a 

tvorivosť detí vo výtvarnom prejave. Čitateľskú aktivitu vyhlasuje 

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Žiaci vyrobili pre kamarátov z 

Čiech 200 záložiek. S českou školou sme si tak vymenili záložky, ktoré boli 

okrem kresbičiek spestrené múdrymi myšlienkami o učení sa, kamarátstve a 

čítaní. Do projektu sa zapojili žiaci s pani vychovávateľkami: I.Horkovou, M. 

Husárovou, D.Rufferovou, M.Raczkou a s pani učiteľkami: Z.Srnkovou, K. 

Zemanovou, P.Rebejovou, R.Titkovou, S.Dedičovou.  

 

Halloween 
Deti zo 4.B triedy pod vedením p. učiteľky Lavrincovej si pripravili na 

hodine anglického jazyka scénku na sviatok Halloween. Do tried vstúpili 

„strašidlá“, ktoré so svojím programom privítali deti z ročníkov 1. - 4., 

v košíku priniesli  i  sladkú odmenu pre  kamarátov v triedach. Deti z 3.A triedy 

zas nakreslili postavičky, ktoré sa predstavujú a objavujú práve na Halloween – 

tekvicové strašidlá, ježibaby, čarodejnice. Vytvorené práce venovali 

„strašidlám“ zo 4.B triedy ako odmenu za ich halloweenský program. 
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Exkurzia Poľsko - Krakov, Osvienčim   
V dňoch 25. a 26.októbra 2016 sa žiaci IX.A, IX.B 

a VIII.B zúčastnili pod vedením p.uč. Jančiarovej 

a Javorovej dejepisnej exkurzie v Poľsku. Prvý deň si 

pozreli starobylé mesto Krakov, kráľovský  zámok 

Wawel s početnými historickými budovami, Baziliku 

Nanebovzatia najsvätejšej Panny Márie, radničnú 

vežu, hlavné námestie s historickou tržnicou Sukiennice a s múzeom v podzemí, 

budovy Jagelovskej univerzity. Vo večernej atmosfére obdivovali vysvietené 

staré mesto, užívali si jeho atmosféru pri zvukoch  trubača na radničnej veži. Na 

druhý deň absolvovali so sprievodcami prehliadku koncentračného tábora 

v Osvienčime a uctili si pamiatku obetí položením venca a zapálením sviečok 

v priestoroch tábora.  

 

Medzinárodný projekt Erasmus+ 
V októbri sa oficiálne začali realizovať aktivity v rámci programu Erasmus+, 

kľúčová aktivita 2 – strategické partnerstvo škôl s názvom „ICT road to STEM 

through TCC“, ktoré je zamerané na zlepšovanie kompetencií žiakov v oblasti 

STEM (prírodné vedy, technológie a matematika).    

V  dňoch 5.- 9. 10.2016 sa konalo prvé projektové stretnutie v belgickom Desseli. 

Dňa 27.10.2016 sa naši prváčikovia formou videorozhovoru stretli so spolužiakmi 

z partnerskej školy Basisschool weg- wijzer, Dessel. Pozdravili sa, porovnali svoje 

triedy, zaspievali si a oslávili spoločne narodeniny 3 detí.  

Dňa 25.11.2016 sa konalo druhé projektové stretnutie. Formou ďalšieho 

videorozhovoru sme sa opäť spojili so žiakmi z partnerských škôl v Lotyšsku, 

Belgicku, Poľsku, Nórsku, Fínsku. Našim kamarátom z týchto krajín sme 

zaspievali, zatancovali a zdramatizovali slovenskú ľudovú pesničku Tancuj,tancuj, 

vykrúcaj. 

Viac informácií :   http://zsskultetyhonitra.weblahko.sk/  

 

 
 

Týždeň vedy a techniky 
Trieda 3.A sa zapojila so svojou aktivitou na predmete prírodoveda do podujatia 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku. 

Žiaci sa na hodinách prírodovedy učili aká je jednotka hmotnosti a objemu, ako 

a čím meriame spomínané veličiny. Formou zážitkového učenia – ako vedci 

skúmali,  zisťovali a porovnávali objem vody v rôznych  odmerných valcoch, vážili 

na nových školských váhach rôzne predmety v triede. Svoje pokusy si zapisovali 

http://zsskultetyhonitra.weblahko.sk/
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do denníkov bádateľov. Zaujímavým a jednoduchým spôsobom prezentovali svoje 

poznatky z vyučovania. Za domácu úlohu zisťovali,  aké potraviny v obchodoch sa 

predávajú v kilogramoch,  gramoch,  a ktoré výrobky objavili v predajni  v litroch 

a mililitroch. 

 

 
 

Zelená škola  

Nové certifikačné obdobie programu Zelená škola sa začalo v septembri 

vytvorením nového kolégia, ktoré sa stretlo na prvom zasadnutí v októbri. 

Druhý krok na našej ceste je environmentálny audit a členovia kolégia 

v tomto období aktívne vypĺňajú pracovné listy. Výstupom tejto aktivity je 

výber prioritnej témy a zostavenie akčného plánu na nasledujúce mesiace. 

Okrem týchto povinností sa rozbehol projekt Jedlá zmena a vybraní žiaci 

z kolégia a ekologického krúžku zúčastnili na vzdelávacom kurze pod názvom 

Globálne varenie. Na kurze sa naučili, ktoré otázky si treba klásť a čo je 

potrebné si všímať pri nakupovaní potravín, zamýšľali sa nad zodpovedným 

prístupom k stravovaniu s ohľadom na naše okolie. 

Verím, že sa nám čoskoro podarí zorganizovať podobný kurz aj pre iných 

záujemcov z radov našich učiteľov a žiakov. 

 

Exkurzia v pekárni PENAM 
Dňa 9.11.2016  mohli žiaci IX.A a IX.B  v rámci exkurzie z občianskej náuky 

vidieť všetky etapy výrobného procesu v potravinárskom podniku PENAM. 

Exkurziou ich sprevádzala p. riad. Klimeková. Žiaci, rozdelení na 2 skupiny, boli 

oboznámení s fungovaním celej výroby,  s dodržiavaním hygienických 

a bezpečnostných predpisov, s funkciou zariadení a prácou zamestnancov. Pri 

prehliadke si mohli vytvoriť obraz o fungovaní potravinárskeho výrobného 

podniku. Videli výrobu chleba, rožkov, zapletanie vianočiek, výrobu 

dukátových buchtičiek, krájanie a balenie chlebov, pečenie a sušenie 

rožkov na strúhanku. Nakoniec  si pochutili na čerstvo upečených 



                                                                                                                                                                                     

 10 

 

rožkoch. P. riad. žiakom nielen všetko ukázala a vysvetlila, ale aj trpezlivo 

odpovedala na ich zvedavé otázky.  

 

Zábavná veda 
V rámci „Týždňa vedy“ sa prváci oboznámili s jednoduchými „tajomstvami“ zo 

sveta fyzikálnych a prírodných dejov. Žiaci 2. stupňa pod odborným vedením pani 

učiteliek RNDr.A. Uliankovej a PaedDr. K.Chlapečkovej pripravili zážitkové 

popoludnie plné pokusov. 

Prváčikovia spoznali silu vzduchu 

pomocou pokusu   s balónikom. 

Presvedčili sa, že balónik naplnený 

vzduchom a vypustený do 

priestoru, lietal po triede. Objavili 

tak, že aj vzduch má určitú silu a 

rýchlosť. Zistili,  prečo vajíčko 

v sladkej vode klesá na dno nádoby 

a v slanej vode pláva na jej 

povrchu. Pochopili tak fyzikálny 

jav, prečo sa im v mori lepšie pláva 

na rozdiel od plávania v bazéne. 

Malí školáci objavili, že na vodu sa 

dá aj kresliť. Presvedčil ich o tom pokus s vodou, detským zásypom a tekutým 

mydlom v sklenenej vaničke. Zároveň ich veľkí spolužiaci upozornili na problém 

znečisťovania životného prostredia. Popoludnie s pokusmi bolo veľmi zábavné 

a poučné. Na pokusoch spolupracovali žiaci: 7.A K.Raczká, S.Bírová, 7.B 

Ch.Gergely,  F.Gyűrűsi,  9.A M.Zelenka, L.Molnár, 9.B  B.Lukačovič, S.Arpášová 

 

 

Prváci v „Cechu čitateľov“ 
Prváci  z 1.A triedy boli v Krajskej knižnici K. Kmeťka na 

Klokočine slávnostne 

pasovaní do „Cechu čitateľov“. Táto milá „pasovačka“ sa 

uskutočnila spolu s Písmenkovou vílou, rytierskym mečom, 

maškrtou a čitateľským preukazom. Teraz už patria do 

veľkej rodiny čitateľov. Členský ročný poplatok v prvom 

roku majú zadarmo. Každý mesiac navštívia krajskú 

knižnicu, oboznámia sa napr. s knižničným poriadkom, 

naučia sa  ako si podľa značiek na knihách vypožičiavať 

knihy, ako sa slušne správať v knižnici a prežijú veľa iných 

zaujímavých aktivít. Prostredníctvom pravidelných návštev 

v knižnici si tak vytvoria kladný vzťah ku knihám 

a k čítaniu, vytvoria si prvý krôčik k úspešnému vzdelaniu. 
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Archeologický ústav ožil 
Žiaci 4. A a 4. B triedy navštívili v rámci Týždňa vedy a techniky 

Archeologický ústav SAV.  Exkurzia bola veľmi zaujímavá, lebo si mohli 

vyskúšať odkrývanie kostry zo zeme, spôsob reštaurovania starých nádob 

i šperkov. Či za pomoci detektoru kovov hľadať v teréne mince. 

Na vlastné oči sa zoznámili so spôsobom života ľudí, ktorí žili na území Nitry v 

dávnych dobách.   

 

V školskom klube 
V tomto školskom roku navštevuje školský klub viac ako 200 detí, ktoré sa svojou 

činnosťou zapájajú do projektov školy, pomáhajú pri výzdobe priestorov školy. V 

septembri sme sa zúčastnili podujatia Nitrianskej komunitnej nadácie, kde sa 

deti zabavili pri hudobnom koncerte a na workshopoch, ktoré im ponúkli rôzne 

zaujímavé aktivity. Deti 3. A a 3.B mali vo svojej triede interaktívne divadelné 

predstavenie Cesta za šťastím, do ktorého sa deti aktívne zapojili. Po prvýkrát 

sme v školskom klube zorganizovali tvorivé dielne na tému - Jeseň, pani bohatá. 

Deti vyrobili množstvo netradičných prác, ktoré sme použili na výzdobu 

školy. Všetky oddelenia navštevujú Čarovnú čitáreň, kde sa deti zabavia pri čítaní 

rozprávok, súťažiach a prezentáciách, ktoré podporujú záujem 

detí o knihy. Všetky podujatia nášho školského klubu môžete 

vidieť na fotkách na stránke školy. 

 

 

 
Ďakujeme všetkým účinkujúcim a pani 

učiteľkám, ktoré sa podieľali na príprave 

školského Vianočného večierka. 

 
Zároveň ďakujeme všetkým ľuďom, 

deťom, ktorí nás prišli pozrieť v tento 

deň a spríjemnili si predvianočný čas 

pekným programom a sladkými 

medovníčkami, koré sme napiekli len pre 

nich. 
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Čarovná čitáreň 
Školská knižnica v spolupráci s ŠKD pripravila pre malých aj väčších 

návštevníkov podujatia, ktoré im spestrili popoludnia v škole. Tretiaci 

a štvrtáci sa spolu s p. vych. Horkovou na chvíľu stali detektívmi, 

oboznámili sa s prácou kriminalistov a pátračov. Október v školskej 

knižnici patril výrobe záložiek pre českú partnerskú školu v Libochoviciach. Deti 

s p. vych. Bartíkovou sa v novembri zúčastnili informačnej výchovy v Čarovnej 

čitárni. P. uč. Mgr. Peniašková prvákom priblížila pravidlá a fungovanie čitárne, 

prečítala im príbehy Snehuliaka s horúcim srdcom.  V novembri sa tretiaci každú 

stredu  v sprievode p. vych. Husárovej zúčastnili čítania knižky „Opice z našej 

police“. Čítanie na pokračovanie sa u detí teší veľkému záujmu.  Privítali sme 

prababičku L. Rojkovej, žiačky 3.A triedy, ktorá našim žiakom z ŠKD p. vych. 

Sucháňovej čítala zknižky podľa vlastného žiackeho výberu. Školáci si vybrali 

čítanie o prváčke Marusii a príbehy O psíčkovi a mačičke. Pre deti to bol 

obohacujúci zážitok, keď im čítala prababička, pani Milka Ciblíková. 

                      p.uč. Bégerová, Titková a Peniašková, školské knihovníčky 

 

Tvorivé ruky  
Krúžok navštevujú žiaci 6. – 9.ročníka. V tomto školskom roku sme si 

určili, že vypracujeme práce k - trom hlavným projektom: 

Jeseň je krásna 

Zima a Vianoce 

Indiánsky strom 

Skúšame a vymýšľame rôzne techniky, pri svojej práci používame netradičný 

a odpadový materiál. U detí rozvíjame samostatnosť a hlavne ich kreativitu. 

                                                                                                      p.uč. Dedičová                                                                

                                                                                                     

Výtvarníček  

Cieľom krúžku je umožniť deťom aktívne rozvíjať vlastné schopnosti v 

kolektíve kamarátov s rovnakými záľubami. Činnosť krúžku je zameraná 

tak, aby výtvarná práca deti zaujala a aby estetické vnímanie a tvorivá 

aktivita vytvárala v nich pocity radosti a uspokojenia. Deti na krúžku v 

uvoľnenej a radostnej atmosfére nadobúdajú nové zručnosti, vyskúšajú si 

zaujímavé výtvarné techniky, rozvíjajú fantáziu, estetické cítenie a kreativitu. 
                                                                       p.uč. Srnková  
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Učíme sa s vareškou 
Krúžok Vareška, ktorý  pôsobí na našej škole už druhý rok, vytvára s deťmi 

rôzne sladké pokušenia i slané zdravé dobroty. Žiaci sa na krúžku naučia 

krájať, strúhať, natierať, valkať a pripravovať varením a pečením 

zaujímavé recepty. Naši žiaci majú možnosť rozvíjať kreatívne myslenie pri 

vytváraní nových receptov a trénovať matematické operácie pri vážení surovín. 

Na záver každého krúžku sa deti tešia svojmu výtvoru a ulahodia svojim 

maškrtným jazýčkom. Každé stretnutie končí vetou "Čo budeme robiť 

nabudúce?" 

                                                                      p.uč. Rebejová 

 

Tabletovo-počítačový                                              
Tento rok pracujú v krúžku tretiaci, štvrtáci aj piataci. Práca sa nám darí. 

Vytvorili sme pekné pohľadnice rôznych miest sveta, natočili  a upravili 

videá na tablete vo videoeditore, nafotili sme obrázky školy, ktoré sme použili pri 

tvorbe pohľadnice,  upravovali svoje portréty v programe na úpravu fotografií, 

písali sme  texty na maľované čítanie a rozprávky,  vymýšľali sme tajničky a 

bludiská, upravovali obrázky v Skicári. Na strane 17 až 19 si prezrite niektoré 

práce detí, ktoré sme vytvorili  počas krúžku.  

                                                                   p.uč. Moravčíková 

 

Tanečný krúžok 
Tento školský rok navštevujú tanečný krúžok naši najmladší žiaci – 

prváčikovia. Na hodinách tanca rozvíjajú ladný pohyb, rytmiku, ohybnosť, 

kreativitu a koordináciu. Venujú sa modernému, ľudovému, klasickému 

tancu a improvizácii. Detičky majú možnosť svoje choreografie prezentovať pri 

rôznych príležitostiach ako sú Vianoce, Deň matiek, Karneval... 
                                                                     p.uč. Zemanová 

                                             

Ekologický krúžok 
Žiaci navštevujúci ekologický krúžok na stretnutiach spoznávajú prácu 

v záhrade, učia sa používať pracovné náradie a vykonávajú drobné sezónne 

práce.  

V jesenných mesiacoch rýľovali školský pozemok a vysadili tulipánový záhon. Pri 

zbere a sušení byliniek na školskom pozemku spoznávali ich použitie v kuchyni 

a  liečivé účinky. Prírodný materiál nazberaný pri potulkách v záhrade využili na 

tvorenie dekorácií na tvorivých dielňach. Popri týchto aktivitách nadobúdajú 

vedomosti o správnom triedení odpadov, živote záhradného biotopu a starajú sa 

o spevavé vtáky, žijúce v okolí našej školy. Aktívne sa zapájajú do aktivít Zelenej 

školy.                                                               p.uč. Lavrincová 
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Zahrajme sa 

 

Kovboji sa snažia chytiť splašeného býčka do lasa. Ktorému z nich sa to podarí?    

Psíček sa chce zahrať s mačičkou. Nájdeš tú správnu cestu?                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                       

                                                  

 

 

Na každom kameni 

pyramídy má byť jedno 

číslo. Číslo sa vždy rovná 

súčtu čísel na dvoch 

kameňoch pod ním. Skús 

doplniť celú pyramídu. 
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Hádanky – uhádni a dopíš do rámčekov, pomôž si pomôckami a obrázkami. 

 

Popichá ma z každej strany, schováva sa pod listami. Jablká, hrušky  

napichne, ale seba nikdy nepichne. 

                                                                                              

 

Prežije chlad i teplo, vypučí aj odpadne, napíše sa naň odkaz, 

ktorý zostane. 

                                                                                               

 

Veľký chvost jej zazrieme, počuť, ako oriešky chrúme, lístok sa 

pohne a ona zmizne. 

                                                                                              

 

Po daždi vždy rastú v lese, každý rád ich domov nesie. Kapustnicu rozvoňajú, 

dobrú chuť vždy jedlu dajú.  

 

U nás v sade dozrievajú, červenú vždy farbu majú. Sladučké sú ako med, 

máme ich aj na obed.  

                                                                                                

Sedem kamarátov spolu býva, šesť ich do práce beží a siedmy doma leží.  

                                                                                                 

 

Na maličkej hlavičke krúti sa na poličke. Krúti sa to, krúti a celý svet nesie. 

                                                                                                  

 

Dva rady vojakov oproti sebe sily merajú na bielom chlebe.  

                                                                                                   

 

Čierne uško, čierne bruško, o stenu je prikutý, zato správy 

našim známym skôr zanesie ako ty.                                                                                                                    

  

Je môj veľký kamarát, po tvári sa gúľa rád. Či je ráno, či je noc, či je máj 

alebo krátko do Vianoc. Poviem vám, mám ju rád a to moc. 

 

Nemá konca ani kraja, čo ho budú hľadať dvaja.  

 

Teplom nás osvieži, aj keď sneží.  

 

Nemá štetec ani farby, predsa lístie žltým farbí.  

 

Pomôcky: huby, jablká, ježko, veverička, list, jeseň, týždeň, lopta, čaj, koleso, 

glóbus, zuby, telefón                                                                         
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Sen štvrtáčky 
Bola raz jedna štvrtáčka menom Natália a mala jeden sen a ten 

sen bol “JAZDIŤ NA KONI .„ To bol ten sen, ale nedovolila jej 

to mama, pretože na to ani nemali. Tak jeden krásny deň bola 

v škole a bola družina. Bola vonku a.......  Stalo sa niečo 

neuveriteľné. Zrazu všetky deti začali kričať od strachu, a 

zrazu tam pribehol krásny biely kôň. Natália začala plakať.  

                                                                                                   N.Zemanová 5.A  

 

 
FNAF 

FNAF je hororová hra sú tam aj nebezpeční animatronici.  Naľavo  je FOXY, 

môj najobľúbenejší animatronic a vedľa je BONNIE,FREDDY,CHICA.  

Sú zlatí, však? 

Milujem túto hru. 

 

 
 

Keď si chcete túto hru zahrať alebo kúpiť, tak si ale musíte byť istí, že sa 

nezľaknete. Ale ja si myslím, že je to naj hra. Odporúčam.  

                                                 K.Áčová 4.A 
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Počítačovo tabletový krúžok  

 

Pohľadnica 
                               

                                    

                                        

D.Fúsková, L.Borzová 5.A, A.Vajdová 6.B 

 

 

Môj deň  

 

som sa zobudila. Zobudil ma krásny spev   .  Potom som išla do  

. Tam som sa pripravila na hodinu. Potom prišla do triedy  .  Na konci hodiny 

som šla do družiny a potom som šla . Hrala som sa na   a    si 

obrázok. Aký obrázok to bol? No predsa .  Tak a koniec dňa zazvonil . 

Ahoooooooooooooooooj!!! 

                                                          M.Chlebcová 4.A 
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Práca v Skicári 
Nájdi rozdiely na obrázkoch 

  

 

 

 

 

 

 

     M.Cifra 3.C 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     D.Bíro  5.A                                                                  

 

 

 

                                                                                                                     

                                  

 

 

Bludisko 

 

 

 

 

 

 

D.Fúsková 5.A                                          
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Tajničky 

To, čo všetkým pomáha pri 

rozmýšľaní je .........  . 

1. náš najbližší človek 

2. bohaté na vitamíny                    

3. keď nemáme bundu, je nám 

4. keď vetráme, otvoríme 

5. zapneme si na mikine, svetri 

L.Blažej 5.B  

            

 

 

Sviatok, kedy sme všetci spolu, sa 

nazýva ___________!   

1. zvieratko ktoré nám dáva vlnu 

2. zo snehu sa dá postaviť ... 

3. keď v zime ideme von, musíme si 

zobrať šál a ... 

4. obdobie čakania na Ježiša 

5. na Vianoce ozdobíme vianočný... 

6. na Mikuláša do čižmy dostaneme... 

7. pod vianočný stromček dostaneme... 

 

A.Záhradníková 5.A                                                                     
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3.A na hodine informatiky    

 Maľované čítanie

 

Moja rozprávka 

Mám doma .   Strašne šteká.     A dnes som bola s ním  . 

Keď som prišla z  tak  som išla na. 
V autobuse som  , že k nám príde do  nová  žiačka. 

A vtedy som sa zamyslela a    som sa na jednu z kamarátok.  

A zazvonil      a rozprávky bol koniec.                    M.Antalíková 3.A                                                                                                 

 

 

Vianoce 

Už sa teším na .  Chcela by som na Vianoce  a . A som zvedavá, že 

či bude veľa . Tatino nám pripraví    , spoločne ho 

vyzdobíme.  Mamina  vysmaží . 

Dovidenia a prajem vám Šťastné a Veselé Vianoce.       N.Zemanová 3.A 
 

 

Doma 

V jeden  deň som sa hral na .  Bolo už  hodín.    

Mama mi  , či už spím.  Keď sa vrátila z Maďarska, doniesla mi  a dve 

. Veľmi som sa potešil   .                      A.Bortník 3.A 
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Príbeh 

Volám sa Maťko. Mám dvoch .  Leteli sme .  Dnes ideme na 
, so .  Moji  sa volajú sa SHEPPY a OGGY. 

Teším sa, keď prídem konečne .            M.Abelovič 3.A                        

 

 

Najkrajší deň v roku  

Najkrajší deň v roku sú Vianoce. Nielen preto, že dostaneme ,  ale aj 

preto, lebo sme všetci v kruhu  . A sme šťastní a zdraví. 

Milujem ten deň . 

Najviac sa   na tú chvíľu, keď si budeme rozbaľovať . 

Prajem všetkým, ktorí nemôžu mať takéto   Vianoce ako ja,  tak nech 

sa nevzdávajú a tešia sa z toho, čo majú.  

Tak už sa blížim ku  .  Ahojte .                         N.Blödyová 3.A 

 

 

O vianočnom  

Bola raz jedna malá   , ktorá sa volala Cabaj. Bývalo tam veľa 

, ktorí boli veľmi dobrí.  Jeden otecko kúpil .  Potom 

naň dali . Bol veľmi nadšený, že je ozdobený. Potešil sa, že je ten  
na niečo, aspoň raz bude v zime šťastný.    

                                                                    P.Lavrincová 3.A 
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 Selena Marie Gomezová 

 (* 22. júl 1992, Grand Prairie, Texas, Spojené štáty) je 

americká speváčka a herečka. Svoju hereckú kariéru 

začala v detskom seriáli Barney a priatelia (Barney and 

friends).  

V roku 2007 bola obsadená do seriálu stanice Disney 

Channel, Kúzelníci z Waverly (Wizards of Waverly 

Place). Stvárnila tu rolu Alex Russoovej až do ukončenia 

seriálu v roku 2012.  

Založila svoju kapelu Selena Gomez & the Scene a po 

podpise zmluvy s vydavateľstvom Hollywood Records v 

roku 2008, vydali albumy Kiss & Tell (2009), A Year 

Without Rain (2010) a When the Sun Goes Down (2011).  

 

Selena sa objavila v celovečerných filmoch, ako sú Ramona and Beezus (2010), 

Monte Carlo (2011) a Hotel Transylvania (2012).  

Preslávila sa v kontroverznom filme Spring Breakers (2013) a neskôr vydala svoj 

prvý sólový album Stars Dance (2013).  

Singel „Come & Get It“ debutoval na prvom mieste v rebríčku U.S. Billboard 200  

a dostal sa aj do prvej desiatky v rebríčku Billboard Hot 100. Selena opustila 

nahrávaciu zmluvu s vydavateľstvom Hollywood Records, po vydaní kompilačného 

albumu s jej najväčšími hitmi, For You (2014). Následne podpísala zmluvu 

s Interscope Records, aby mohla pokračovať na svojom druhom štúdiovom 

albume Revival (2015). Ten debutoval na prvej priečke v Spojených štátoch a 

single „Good for You“, „Same Old Love“ a „Hands to Myself“ sa dostali do top 10. 

Okrem hudobného a filmového priemyslu je Selena zapojená aj do iných aktivít. 

Spolupracovala s mnohými organizáciami pre charitatívne účely a už niekoľko 

rokov spolupracuje s UNICEF. V roku 2008 založila vlastnú produkčnú 

spoločnosť, July Moon Productions. Na jeseň v roku 2010 prostredníctvom Kmart 

začala so svojou vlastnou značkou oblečenia, „Dream Out Loud“. Značka ponúka 

všetok materiál, ktorý bol vyrobený z ekologického alebo recyklovaného 

materiálu. 

                                                                               upravila:  L.Tomečková 6.B 
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Pevná vôľa 

Ľudia si zvyknú dať nejaké predsavzatia ,,budem chudnúť cez Vianoce, nebudem 

neposlúchať,  nebudem si každé ráno žehliť vlasy...“  a takéto predsavzatie si dali 

aj tri deti. 

 

,,Peťo, Linda!  Upiekla som nám perníky.“  povedala Lucka.“ ,,Sú voňavé a čerstvé. 

Môj vlastný recept.“  „Hmm ...  mňam. Veľmi chutné. Ale sľúbil som si, že 

nebudem jesť sladké pred večerou“ povedal Paťo. „Aj ja som si to sľúbila. 

Prepáč, ale sú veľmi dobré.“ nešťastne riekli Linda a Peťo. „Ani ja by som ich 

nemala veľa jesť. Som rada že máme pevnú vôľu.  Ale je to dobré, len keď to 

myslíte v dobrom.“ povedala Lucka.  A rozmýšľali, čo ďalej. „ Ja viem!“ vykríkla 

Linda. „Čo keby sme rozdali tieto perníky  chudobným ľuďom?“ „To je super 

nápad. Tak poďme!“ skríkli deti. „Nech sa vám páči. Veselé Vianoce! Veľa 

šťastia!“ hovorili chudobným ľuďom s úsmevom a popri tom im rozdávali perníky.  

„My máme teda pevnú vôľu. Ani jeden sme nezjedli, odkedy ich rozdávame.“ „To 

hej.“ povedali si. „No keď už sme všetko rozdali, poďme si upiecť koláč. Bude to 

ten najsladší koláč na svete. A zjeme ho len my. Teraz – ešte pred večerou!“  
A. Záhradníková 5.A                                                                     

1.                                                                                                          2. 

 VLASY                                                                                     BÁSEŇ O NEJ  
ĽUDIA NOSIA VŠELIJAKÉ VLASY.                                                    BÝVA V BANSKEJ BYSTRICI,  
NIEKTORÉ VYZERAJÚ AKO KUKURIČNÉ KLASY.                             NA NITRIANSKEJ ULICI. 
NIEKTORÉ SÚ PEKNÉ,                                                                                       MÁ TROCHU STARÚ MATKU 
INÉ ZASA NIE.                                                                                    A MALÚ SESTRU KATKU. 
NIEKTORÉ SÚ HNEDÉ,                                                                     AKO SA VOLÁ? 
OSTATNÉ NIE.                                                                                   NO PREDSA NINA. 
CHCEŠ MAŤ TAKÉ TIEŽ? 
UMY SI ICH, VEĎ VYZERÁŠ AKO JEŽ! 
 
3. 

 ŠTENIATKO 
JEDNO MALÉ DIEVČATKO, 
MALO DOMA ŠTENIATKO. 
VOLALO SA HISEL, 
MALO DOBRÚ MYSEĽ.    

L.Borzová. 5.A PREČO VÔBEC NEŠTEKÁ?                                                                                  

LEBO NEUTEKÁ. 

                                  



                                                                                                                                                                                     

 25 

 

 

 

 

 

Štedrý deň – jeden z najkrajších dní v celom roku. Okrem 

neopakovateľných chvíľ, strávených v kruhu tých najbližších, je jeho 

atmosféra spojená aj s rúškom tajomnosti. S týmto dňom sa totiž už po 

stáročia spájajú mystické tradície a zvyky, ktoré praktizovali naši 

predkovia, no mnohí z vás na ne nedajú dopustiť ani dnes. Na štedrovečernom 

stole podľa týchto povier nemôžu chýbať niektoré dôležité drobnosti, pretože z 

ich neprítomnosti by mohli plynúť po celý nasledujúci rok a pre celú rodinu 

negatíva. Na čo by ste teda nemali zabudnúť? 

Tradícia dodržiavať v tento deň určité povery alebo zvyky plynie z histórie. 

Štedrému dňu je už po stáročia pripisovaný veľký význam a pre kresťanov sú 

tieto dni jednými z najvýznamnejších v roku, pretože si pripomínajú narodenie 

Ježiša Krista. A tak je toto obdobie magické už samo o sebe a ľudia si ho už 

v dávnych dobách prirodzene spojili s určitými zvykmi. Tie majú zabezpečiť 

najmä šťastie, zdravie a tiež dostatok úrody a financií v budúcom roku. 

Adventná výzdoba 

S obdobím adventu sa neodmysliteľne spája veniec, na ktorom dominujú 

štyri sviečky – presne podľa počtu nedieľ, ktoré zostávajú do Vianoc. 

Najskôr sa zapáli len jedna, no s pribúdajúcimi týždňami aj ďalšie z nich. 

Keďže ide o symbol skromnosti, v podobnom duchu my sa mala niesť aj jeho 

konečná úprava. Na ozdobu použite šišky a alebo rôzne suché plody a stuhy.  

Farebne by mal veniec korešpondovať s fialovou alebo bordovou – liturgickými 

odtieňmi. V dnešnej dobe nájdete na trhu obrovský výber vencov, vrátane tých 

bez sviečok, ktoré môžete umiestniť na vchodové dvere. Ak si však chcete svoj 

príbytok osviežiť lesnou vôňou, vyrobte si ho vlastnoručne z ihličnatých 

vetvičiek. 

 

Zvlášť vnúčatá a malé ratolesti poteší adventný kalendár, ktorý spočíva 

v očíslovaných „okienkach“. Každý deň až do Vianoc treba otvoriť vždy len jedno 

z nich, odmena však býva vždy lákavá. Obyčajne ide o kúsok čokolády. 

Adventné obdobie je časť roka, ktorá začína štvrtou nedeľou pred 

narodením Krista a končí západom slnka na Štedrý večer. Samotné slovo 

advent má pôvod v gréckom pojme epifaneia, ktorý znamená príchod božstva 

do chrámu alebo návštevu kráľa. Veriaci sa v týchto dňoch vyhýbajú 

akýmkoľvek bujarým zábavám či oslavám. Namiesto nich duchovne rozjímajú, 

pohrúžia sa do modlitieb a dodržiavajú pôst.  
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Aj v súčasnosti majú tradície miesto v mnohých rodinách. Ktoré zvyky ešte stále 

pretrvali a nemali by chýbať ani u vás? 

 

 šupiny z kapra, alebo kôpka peňazí – vložili sa pod obrus na štedrovečernom 

stole a mali zabezpečiť, aby sa peniaze v rodine počas budúceho roka 

rozmnožili a pribudlo ich. Mnoho ľudí si šupinu následne dáva do peňaženky. 

V tento zvyk verí, resp. dúfa ešte aj dnes asi najviac ľudí. Veď kto by si neprial 

zlepšiť rodinný rozpočet, najmä v tak ťažkej dobe, v akej žijeme? 

 cesnak – symbol zdravia a jeden z najúčinnejších prírodných liekov mal 

zabezpečovať pevné zdravie celej rodiny počas nasledujúceho roka, 

 med – tento tradičný sladký produkt mal v náväznosti na svoju chuť 

zabezpečiť dobrotu, hojnosť, či príjemnosť. Zabezpečovať mal to, aby ste 

celý budúci rok boli dobrí a milí. Mnoho rodín si ešte pred štedrou večerou robí 

z medu krížik na čelo, čo symbolizuje požehnanie v spojitosti  s dobrotou, 

 jablko – z misy ovocia sa náhodne vybralo jedno jabĺčko, ktoré sa vždy po večeri 

rozkrojilo priečne na polovicu. Ak bol jadrovník v tvare hviezdy, znamenalo to 

pre rodinu šťastie a zdravie, no ak bol jadrovník v tvare kríža, rodinu podľa 

tradície čakala choroba, alebo dokonca smrť. Jabĺčko sa potom rozkrojilo na 

toľko kúskov, koľko členov rodiny bolo pri stole, čo malo symbolizovať ucelenosť 

rodiny, 

 modlitba – aspoň raz v roku by ste sa podľa tradície mali poďakovať za jedlo, 

ktoré máte a spoločne sa pomodliť, 

 orechy – počas štedrej večere nemôžu na stole chýbať ani orechy, ktoré sa po 

nej nahádžu do každého kúta v príbytku, aby bola v dome rovnaká hojnosť ako 

v štedrý deň, aj počas celého roka, 

 jeden tanier navyše – ďalší zo zvykov, ktorý dodržiava veľa ľudí. Podľa starej 

zvyklosti by sa mal totiž jeden tanier prestrieť aj pre náhodného hosťa. Jedná 

sa o symbol milosrdenstva a spolupatričnosti. Niektorí ľudia si tento zvyk spájajú 

skôr so zosnulými členmi rodiny, pre ktorých je prestreté. 

.  
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Veselé Vianoce 

                  

Želáme Vám, aby ste v budúcom roku neprestali snívať, aby ste mali okolo seba 

vždy tých správnych ľudí, aby ste pri sadaní k štedrovečernému stolu mali opäť 

na čo spomínať a nech vo vašom príbytku vždy prebývajú verní priatelia Zdravie, 

Šťastie a Láska. 
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Kupón číslo 10                                         NESKÚŠAŤ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Neskúšačik  
 

Keď sa zabudneš pripraviť na vyučko , použi Neskúšačika! 

 

MILÍ  ŽIACI  A MILÉ ŽIAČKY ! 
Dnes sa k Vám dostalo desiate číslo školského časopisu  

Pod lavicou 
Ak sa Vám časopis páčil, budeme radi, ak aj Vy sa zapojíte do tvorby 

ďalšieho čísla. Časopis vyjde opäť v júni 2017. Svoje nápady, krížovky, 

básničky, príbehy môžete odovzdať členom redakčnej rady do 15. 5. 2017.                                        

                                                               Ďakujeme 

Kupón   číslo 10 - Neskúšať  -  nájdeš  v tomto  čísle.   
Môžeš ho použiť, ak si sa nepripravil na hodinu a nechceš dostať zlú známku. 

Platí  do konca júna. Ďalší kupón nájdeš v nasledujúcom čísle. 
 

Do prípravy tohto čísla sa zapojili: 
N. Blödyová, M. Abelovič, N. Zemanová, A. Bortník, P. Lavrincová, M. Antalíková 

3.A,  M. Cifra 3.C, K. Áčová, M. Chlebcová 4.A, L. Borzová, D. Fúsková, D. Bíro,  

N. Zemanová, A. Záhradníková 5.A, L. Blažej 5.B,  A. Vajdová, L. Tomečková 6.B. 

 

Všetkým prispievateľom ďakujeme a posielame sladkú odmenu. 

Časopis si môžete  prísť zakúpiť za 0,30 €,  
do kabinetu  p. učiteľky   Moravčíkovej               / 1.poschodie/ 

 

Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky! 
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