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ÚVODNÍK 

     
                  
Vonku je dusno. Slnko páli, pripeká, vzduch je nasýtený elektrinou, vlhkom a 

teplom. Ťažko sa dýcha. A zrazu dážď, lejak, hrmavica, víchrica, zatiahnutá 

obloha... To je realita posledných dní.  

 

V triede je dusno. Hodiny sa vlečú, vzduch je nasýtený elektrinou, vlhkom, 

teplom. Ťažko sa dýcha. A zrazu otvorený klasák, opakovanie, skúšanie, písomka... 

Aj to je realita posledných dní školského roka 2016/2017.  

 

Nie, nie, nechceme Vám kaziť náladu, naopak. Veď po búrke sa vzduch vyčistí, 

osvieži. A po týždňoch trápenia a skúšania nastane sladký čas ničnerobenia, čiže 

PRÁZDNIN – HURRRRÁÁÁ!    

 

No vidíte, hneď sa usmievate, hneď máte lepšiu náladu. A k vašej dobrej nálade 

chce prispieť aj náš časopis so svojimi príspevkami.  

Veríme, že sa vám naša ponuka článkov bude páčiť a už teraz sa tešíme na 

stretnutie s vami v budúcom školskom roku. Hlavne na vaše zážitky, ktoré 

stvárnite do kresieb a básničiek a ponúknete nám ich do decembrového čísla.  

 

Užite si slniečka, vody, sladkého ničnerobenia, všetkého však „samozrejme“ s 

mierou a opatrnosťou... 

Ďakujeme za priazeň a za celú redakciu vám prajeme ešte raz krásne prázdniny. 

 

                                                            

       Dovidenia pri čítaní ďalšieho čísla!  
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Medzinárodný deň školských knižníc 
Dňa 27. apríla 2017 sa v školskej knižnici, Čarovnej čitárni, uskutočnila 

tvorivá čitateľská a výtvarná dielňa pod názvom „Knižnica vo vrecku“.  

Žiaci 3. a  4. ročníka pod vedením p. zást. D. Moravčíkovej čítali 

prostredníctvom e-čítačiek Guliverove príbehy, riešili úlohy z pracovných 

listov a viedli riadený rozhovor o prečítanom diele. Druháci zas výtvarne 

stvárnili Guliverove dobrodružstvá a z „maliarskych dielok“ si v knižnici 

pripravili pre svojich spolužiakov obrazovú galériu. Pri práci ich odborne 

usmerňovala p. uč. Z. Srnková.  Mladým čitateľom sa popoludnie 

strávené netradičným čítaním príbehov o Guliverovi veľmi páčilo. Dozvedeli sa 

nielen veľa zaujímavého a poučného, ale sa aj naučili pracovať s e-čítačkami kníh. 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej 

nadácie a firme Bramac – strešné systémy, s.r.o.   

Štedrým darcom zo srdca ĎAKUJEME!                                    p.uč. Titková 

 

Malá finančná akadémia s Kozmixom 
Tento jedinečný projekt je ukážkou vízie projektového vyučovania, ktoré 

abstrahuje od predmetu a blíži sa k svetovému trendu tematického vyučovania 

zameraného na praktické zručnosti. Do projektu  sa zapojili  3.A trieda s p. 

učiteľkou Moravčíkovou. Formou tvorivej hry vytvorili  mesto Kozmixland. Učili  

sa ako a kedy použiť platobnú kartu, internetbanking, či hotovosť, čo 

je  bankomat, úver, plánovali  dovolenku, zisťovali ako výhodne nakupovať. Za 

získané peniaze – Kozmáče, nakupovali domy a „stavali“ mesto. V rámci projektu 

sme získali prístup k interaktívnym cvičeniam, ktoré sme ľahko zvládali a ani sme 

nevedeli, že sa učíme  investovať či sporiť. 

Hlavným partnerom projektu je spoločnosť Tatra banka a.s., pre ktorú sú 

vzdelanie a inovácie kľúčovou hodnotou. Projekt podporila aj spoločnosť 

Agemsoft a.s., ktorá je na Slovenku lídrom v oblasti digitálneho vzdelávania. 

                                                                  p.uč. Moravčíková 
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Literárna exkurzia    
Dňa 18.5. sa zúčastnili žiaci 7. až 9. ročníka na literárnej exkurzii.  

Začali v Apponyiovskej bibliotéke, kde  mohli obdivovať dokonalú 

rekonštrukciu pôvodnej knižnice a vidieť zachránené vzácne historické knihy. 

Prehliadka bola obohatená vynikajúcim rozprávaním p.Králika, ktorý ich 

sprevádzal históriou Apponyiovského rodu, porozprával im príbeh o ich knižnici 

a ukázal rodovú hrobku v kostole sv.Petra a Pavla. Potom si pozreli  obecné 

múzeum s poľovníckymi zbierkami a dobovým nábytkom z čias Apponiovcov. Žiaci 

sa dozvedeli niečo aj o histórii 2.svetovej vojny v tomto regióne a obdivovali 

úžitkové exponáty 20.storočia. 

Po obede v Lefantovciach v salaši Elefant sa presunuli do Brodzian, kde ich očaril 

krásny park so starobylými platanmi a rozprávanie sprievodkyne o živote 

v kaštieli v Brodzanoch a  ruskom básnikovi A. S. Puškinovi a jeho rodine, ktorá 

toto sídlo navštevovala.                                                 p.uč. Javorová,Dedičová 

 

Jedlá zmena 
Škola bola zapojená do projektu Jedlá zmena, ktorý spadá pod 

Zelenú školu. Počas roka sme so žiakmi absolvovali rôzne semináre, 

na krúžku varenia sme pripravovali napr. Applie pie z jabĺk od 

slovenských pestovateľov, ktoré boli najprv vystavované ku dňu 

jabĺk, neskôr sme ich spotrebovali pri pečení  koláča a tým sme sa aj 

zapojili do aktivity na tému Odpad z potravín.  

Náš projekt vyvrcholil Akčným dňom, kedy si žiaci mali pripraviť svoje recepty, 

pri ktorých mali k dispozícii určité potraviny, ktoré zvyknú zostať v chladničke. 

Žiaci boli veľmi šikovní a všetko si pripravovali samostatne. Môžem povedať,  že 

sa nejednalo o jednoduché jedlá. Projekt Jedlá zmena bol zmenou a prínosom pre 

žiakov, mali možnosť sa oboznámiť s novými zaujímavými informáciami na témy 

ako Lokálni pestovatelia, odpad z potravín, bio potraviny atď. 

                                      p.uč. Rebejová koordinátorka Jedlej zmeny 
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„Čítajte s nami“ 
V tomto školskom roku sa 2.B trieda zapojila do čitateľskej súťaže „Čítajte 

s nami“,  ktorú organizuje Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre. 

Je určená žiakom 2. až 4. ročníkov ZŠ, ktorí od novembra minulého roka do 

apríla t. r. spolu so svojimi triednymi p. učiteľkami pravidelne navštevovali 

knižnicu, požičiavali si knihy, absolvovali knižnično - informačnú výchovu 

i vyučovacie hodiny doplnené o literatúru na danú tému, skrátka prešli procesom 

intenzívnej prípravy čitateľa, v ktorom získavali schopnosti a zručnosti vo 

vyhľadávaní informácií ukrytých v knihách. Pracovníčky knižnice pre deti  

pripravili množstvo  vyučovacích hodín na najrôznejšie témy. 

Dôležitým kritériom hodnotenia  bola aj aktivita jednotlivých tried na hodinách v   

knižnici, za čo priebežne  dostávali body, ktoré sa v závere spočítali. V Starom 

divadle sa 16. mája 2017 uskutočnilo vyhodnotenie už 17. ročníka  tejto 

čitateľskej súťaže. Deti si najprv pozreli divadelné predstavenie „ Lakomstory“, 

po ktorom nasledovalo samotné vyhodnotenie súťaže.  

Naša trieda 2. B získala v tejto súťaži 1. miesto zo všetkých druhákov. Za 

čitateľskú kráľovnú bola vyhlásená Emka Palková. 

                                                                       p.uč. Srnková 

 
 

Vzdelávacia aktivita v Porvoo 
Začiatok marca sa na ZŠ Škultétyho 1, Nitra niesol v znamení vzdelávania 

učiteľov. V rámci projektu Erasmus+ KA2 s názvom ICT Road to STEM 

through TCC  sme sa v dňoch 6.- 10. 3.  2017 zúčastnili vzdelávacej aktivity, 

ktorú zorganizovala partnerská škola Tolkkisten koulu vo fínskom Porvoo. 

Mobilita zahŕňala možnosť spoznať fungovanie pre nás zaujímavého školského 

systému, nazrieť do tried fínskej školy, zúčastniť sa vyučovacích hodín a nechať 

sa vzdelávať fínskymi kolegami, ktorých výsledky práce patria medzi najlepšie 

v Európe. Záujem o mobilitu bol veľký, zúčastniť sa však mohli iba 4 –  p. riad. 

Mgr. H. Martincová, uč. primárneho vzdelávania PaedDr. R. Titková a Mgr. D. 
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Moravčíková a koordinátorka projektu, Mgr. R. Košovičová. V júni sme 

zorganizovali na pôde našej školy seminár pre učiteľov z iných škôl pod názvom 

Zoznámte sa s kódovaním, kde sme aj  prezentovali výsledky z projektu 

Erasmus+.                                                                 

p.uč. Košovičová 

Bylinkový čaj Zelenej školy 

3. marca 2017 sa už tretí krát uskutočnilo obľúbené podujatie „Bylinkový čaj 

Zelenej školy“. Chutná Aničkina  čajová zmes bola vhodným doplnkom pitného 

režimu a ovocnej desiatej, ktorú žiaci dostávajú v rámci programu Ovocie do 

škôl. Čajová zmes obsahovala bylinky dopestované v školskej záhrade a s láskou 

nazbierané členmi ekologického krúžku.  Za drobné čajové pečivo opäť ďakujeme 

pani D. Trabalíkovej - členke kolégia Zelenej školy. O sprievodný program sa 

postarali žiaci 8.B L. Lievaj a F. Duchoň, ktorí organizovali medzitriedne preteky 

v triedení odpadu. Víťazom sa stal tím Bégerovci  zo  4.A. Na dobrovoľných 

príspevkoch sa vybrala suma  28 eur, ktorú použijeme na zakúpenie nových 

sadeníc vymrznutých byliniek. Kolégium Zelenej školy touto cestou ďakuje 

všetkým pomocníkom a fanúšikom Zelenej školy. 

                                                                 p.uč. Lavrincová 

Miniliga Miroslava Stocha 
Futbalisti - žiaci 2., 3. a 4. ročníka našej školy sa zapojili do Miniligy Miroslava 

Stocha v malom futbale. Odohrali už dve kolá a zatiaľ našu školu reprezentovali 

výborne. Držia si druhé miesto. Koncom júna odohrajú zápasy v poslednom kole. 

Držme im palce, aby sa im strelecky darilo a vybojovali pekné miesto v umiestnení 

školskej futbalovej ligy.                                                                    

p.uč. Adamec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educate Slovakia  

V týždni od 6. – 10.2.2017 sa naša škola už po tretíkrát zapojila do projektu 

Educate Slovakia. Navštívili nás 4 stážisti z Indonézie, Číny, Turecka a Ukrajiny. 

Zaujímavo prezentovali svoje krajiny, porozprávali nám o živote v nich, naučili nás 
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veľa nového a dokonca sa s nami aj zahrali. Veľkým prínosom bola možnosť 

konverzovať v anglickom jazyku a použiť cudzí jazyk v reálnych situáciách, čo 

bolo nie vždy jednoduché. Spoznali sme však nové kultúry, pochopili myšlienku 

multikulturalizmu a stali sa tolerantnejšími k iným. 
                                                                                                 p.uč. Košovičová 

 

             
 

Burza kníh 
Máte doma nejaké nepotrebné knižky a neviete, čo s nimi?  Môžete ich 

priniesť na školskú burzu. V tomto školskom roku sa už po tretí krát konala 

burza kníh v priestoroch našej školy a mala veľký úspech u detí.  Knižky sa 

predávali a kupovali za  1 €. Burzu zorganizovali p. učiteľky Bégerová 

a Chlapečková. Dobrovoľníci Zelenej školy pomáhali pri predaji a ponúkali deťom 

knihy, ktoré boli triedené podľa žánrov a veku detí. Srdečne Vás pozývajú aj na 

ďalší ročník burzy kníh, kde si možno  niečo pekné nájdete aj vy.  

                                                                                p.uč. Bégerová, Chlapečková 

 

Beseda so spisovateľom, ochranárom, včelárom 

Dňa 15.3.2017 sa 2.B zúčastnila v Knižnici Karola Kmeťku na Klokočine na 

besede so spisovateľom, ochranárom a včelárom Jozefom Medveďom. Beseda 

mala názov Včely a ich život. Zážitkové rozprávanie pána Medveďa deti veľmi 

zaujalo. Mali veľa otázok týkajúcich sa včielok. Zistili, aké dôležité sú včely pre 

človeka, ale i pre zvieratá, čo všetko nám včely dávajú. Beseda bola spojená s 

ochutnávkou včelieho medu, ktorý deťom veľmi chutil.  

                                                                                              p.uč. Srnková 

 

Farebná záhradka 
Žiaci 1. B a 2. B sa v jarnom období  pustili do skrášlenia farebnej záhradky. Po 

mrazivej zime bolo treba niektoré rastlinky vymeniť za nové. Pani učiteľky zo 

Zelenej školy priniesli nové priesady byliniek, a tak sa žiaci mohli pustiť do 
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práce. Vysadili novú levanduľu, šalviu lekársku, materinu dúšku, mätu priepornú, 

oregano, nechtík obyčajný a ďalšie rastlinky, ktoré prevoňajú náš školský dvor. 

Teraz už zostáva na žiakoch ako záhradka bude prosperovať, to znamená ako sa 

o ňu budú starať. Cez hodinu prvouky v rámci učiva o rastlinách, budú záhradku 

polievať. 

p.uč. Peniašková 

 

 
 

Plavecký výcvik 
Na prelome mája a júna sa 40 tretiakov  zúčastnilo na päťdňovom plaveckom 

výcviku, realizovanom plaveckou školou NEMO v bazéne SPU Nitra. 

Chlapčenská a dievčenská skupina plávala rozdelená do kategórií neplavci 

a pokročilí, na základe ich predchádzajúcich skúseností a zručností. 

Skúsení a certifikovaní tréneri dôsledne uplatňovali metodiku rozvoja plaveckých 

zručností a účastníci kurzu po jeho absolvovaní získali mokré vysvedčenie 

v danej kategórii. Ukázalo sa, že najťažšia  plavecká disciplína je prekonanie 

vlastného  strachu. Veríme, že naši plavci ho už nemajú a prázdninové 

radovánky v bazénoch si užijú bez strachu a bez úrazov. 

Fotografie si budete môcť pozrieť čoskoro  na stránkach našej školy. 

p.uč. Lavrincová 

Máme nové čítačky 

To môžu povedať žiaci 3.A  a 5. A triedy. Už si aj vyskúšali ako sa 

s nimi pracuje. Piataci v rámci literatúry čítali knihu Povesti a tretiaci 

zas prečítali Guliverove cesty, ku ktorým vypracovali aj pripravené 

pracovné listy. A to nie je všetko, máme už 16 čítačiek a tešíme sa, keď pribudnú 

ďalšie. Deti veľmi zaujali aj iné eknihy v čítačkách, napr. : Postrach Denis, Cirkus 

je tu,  Snehuliacke rozprávky, Dorka Magorka, Dvanásťročná, Supertajný denník 
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Lucie H., Cestopisy, Kuchárske knihy...  A mnoho, mnoho iných titulov. Príďte si aj 

vy prečítať nejakú eknihu do našej čarovnej knižnice, kde sa teraz čítačky 

nachádzajú. Určite si tam niečo zaujímavé na čítanie nájdete aj vy. 

 p.uč. Moravčíková 

Projekt Región Nitry 
Nástenka región Nitry - je zameraná na históriu mesta Nitry - príchod 

Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu a vplyv oboch vierozvestcov na našu 

históriu. Nezabúdame ani na súčasnú Nitru - rozmiestnenie regiónu, 

poľnohospodárske územie, celkovú polohu Nitry. Nezabudli sme ani na významné 

kultúrne pamiatky Nitry a jej okolia. Žiaci spoznajú históriu regiónu Nitry aj 

prostredníctvom fotografických ukážok.  Spoznajú nárečie nitrianske - 

porovnávať ho môžu so spisovnými slovami. Zaspievať si môžeme aj piesne z 

regiónu Nitry. Cez mapu si žiaci vedia presne predstaviť rozlohu nitr. regiónu na 

Slovensku, aké okresy a mestá patria do regiónu Nitry. Projekt Región Nitry - 

slúži ako učebná pomôcka - žiaci si overia svoje vedomosti a spoznajú  svoje 

mesto a jeho región. 

p.uč. Šavelová 

 
 

Hra Včelie kráľovstvo 
Prvý jún je venovaný deťom a my na Zelenej škole sme prvo-júnové  popoludnie 

venovali  nielen im, ale aj včelám. 

Hru, kráľovstvo včiel,  vytvorili nadšenci z neziskovej organizácie Živica, 

ktorá okrem iných aktivít zastrešuje aj program Zelená škola na Slovensku. 

Hra je putovná, čo v praxi znamená, že putuje podľa prísne stanoveného 

harmonogramu zo školy na školu. Od 29. mája do 2. júna sme ju mali u nás a aj 

sme sa s ňou pekne pohrali. A nielen to. Tretiaci a štvrtáci sa nakrátko stali 

včelími rojmi s vlastnými kráľovnami a získali o včielkach nové informácie. 

Napríklad, že včely dokážu rozoznať tvár svojho včelára. Alebo, že med 

obsahuje také konzervačné látky, vďaka ktorým sa nepokazí ani po tisíc rokoch, 
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ak je vhodne uskladnený. Zistili sme ako vyzerá klieštik a čo spôsobuje, čo robia 

včely v zime alebo, ktoré ďalšie živočíchy sú opeľovače. 

Fotografie z tohto podujatia si môžete pozrieť na stránke školy.  

p.uč. Lavrincová 
Ambasádorka Hanka z 1. A 
Hanka Bednáriková, žiačka 1. A triedy, sa stala ambasádorkou 

Starého bábkového divadla K. Spišáka v Nitre. Do tejto milej 

a zodpovednej funkcii ju osobne menoval riaditeľ bábkového 

divadla, pán Martin Kusenda. Hanka nás pravidelne informuje 

o pripravovaných podujatiach v  divadle, sprostredkováva nám 

najnovšie informácie zo sveta divadelného umenia. 

 

Projekt Erasmus+ „STEM“ 
V októbri 2016 sme sa po prvýkrát spojili prostredníctvom 

videokonferencie s partnerskými školami v Belgicku, Fínsku, Nórsku, Poľsku 

a Lotyšsku. Hlavnou myšlienkou projektu „STEM by ICT road“, ktorý realizujeme 

v rámci medzinárodného programu Erasmus+ K2, je podpora technického, 

prírodovedného myslenia našich žiakov, ako aj spoznať niektoré jednoduché 

a zábavné výučbové programy z informatiky. Túto ideu sa snažíme uskutočňovať 

pomocou prírodovedných pokusov, ktoré deti demonštrujú  svojim zahraničným 

kolegom.  Žiaci z 1.A, 3.A, 3.B, 9.B zrealizovali  videopokusy, ktorými hravou 

a zábavnou formou priblížili tajomstvá chémie a fyziky kamarátom v zahraničí.  

Malí programátori z 3.A sa začali učiť  programovať vo výučbovom programe 

Scratch. Projekt STEM obohacuje naše 

deti nielen o vedecké a technické poznatky, 

ale prostredníctvom neho spoznávame aj 

zvyky a život detí v partnerských krajinách 

p.uč. Titková 
                                                                                                        

V školskom klube 
V spolupráci so Strednou zdravotníckou 

školou sa vo všetkých oddeleniach 

školského klubu zrealizovali kurzy prvej 

pomoci a dentálnej hygieny. Deti si spoločne so študentkami SZŠ nacvičili 

dýchanie z úst do úst a masáž srdca. Ďalšou zaujímavosťou bol nácvik prenosu 

zraneného a jeho polohovanie, čo si všetky deti vyskúšali medzi sebou a trošku sa 

nám aj pomotali ruky pri tvorení sedačky z rúk. Správne čistenie zúbkov je už 

pre nás samozrejmosťou a tak sme si to len zopakovali a vyčistili zúbky dentálnou 

niťou. Príjemne prežité popoludnie nám dalo nielen veľa nových vedomostí, ale aj 

zábavy, vďaka profesorkám a študentkám SZŠ. 

                                                                                p.vych. Horková       
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Čarovná čitáreň 
V decembri sme v ČČ oslávili Adventné obdobie, vianočne sme si vyzdobili 

knižnicu. Deti z ŠKD zimnými a vianočnými obrázkami vyzdobili školskú knižnicu. 

V januári sme v ČČ privítali spisovateľku Adu Žigovú. Malým čitateľom sa veľmi 

páčilo autorské čítanie knižky „O snehuliakovi s horúcim srdcom“, spojené 

s besedou o knihe a autogramiádou. 

Vo februári sa v ČČ uskutočnili recitačné súťaže – Hviezdoslavov Kubín a 

Šaliansky Maťko. ČČ sa zaodela do „fašiangového odevu“. 

Marec – mesiac knihy sa niesol v znamení povestí v ČČ. V spolupráci s ŠKD sme 

deťom priblížili slovenské hrady a zámky práve prostredníctvom povestí, ktoré 

sa viažu k jednotlivým zaujímavým a tajomným miestam na Slovensku. Aj tento 

rok bola uskutočnená obľúbená burza kníh v spolupráci so Zelenou školou. 

 V apríli mladí čitatelia predstavili v ČČ knižky, ktoré radi čítajú. V ČČ sa 

realizovala aj vyššie spomínaná čitateľská dielňa „Knižnica vo vrecku“.  

Máj bol v ČČ venovaný rôznym oddychovým a záujmovým aktivitám žiakov. Deti sa 

v rámci ŠKD radi chodia hrávať aj do priestorov školskej knižnice.  

Výpožičky kníh sa v školskej knižnici „Čarovnej čitárni“ realizujú počas celého 

školského roka. V júni sa aktivita zameriava na vrátenie všetkých vypožičaných 

kníh späť do knižnice. 

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

 

Tvorivé ruky  
Žiaci z krúžku sa v tomto školskom roku zapojili do rôznych výtvarných súťaží :  

Vianočné aranžovanie, Vesmír očami detí, Rozprávkové mesto, Nitra - moje 

mesto, Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, Ego versus Eko.  Počas roka žiaci na 

hodinách techniky a výchovy umením pracovali na projektovej práci s názvami 

Jeseň je krásna ,  Vianoce,  Baroko nie je rokoko, Kocky trochu inak, Kubizmus je 

zábava!, Dom s výrazom.  Ich práce sa nachádzajú  na chodbách  2. poschodia, 

ktoré si môžete prezrieť. Siedmaci súťažili o  najkrajšiu nástenku s názvom  

Stop drogám. 

Výtvarnící v  "G" bloku našej školy inštalovali 6 klipov - najlepšie detské práce 

a na  1. poschodí  priestorové práce na tému Deň Zeme. V rámci predmetov 

RUJ + VYV zas vytvorili priestorové práce  a výrobky z odpadového materiálu na 

tému Voda je základ života. Vo vestibule inštalovali  výstavu   Výtvarné umenie a 
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remeslá  pod názvom Strom priateľstva. Na hodinách Techniky žiaci 7.,8. a 9. 

ročníka  zrealizovali projekty - Jarné aranžovanie, Okrasné dreviny a Floristika. 

                                                                                                      p.uč. Dedičová                                                                

                                                                                                     

Výtvarníček  

V tomto školskom roku navštevovalo krúžok Výtvarníček 22 žiakov 1. ročníka 

a 20 žiakov 2. ročníka. Cieľom krúžku bolo umožniť deťom aktívne rozvíjať 

vlastné schopnosti v kolektíve kamarátov s rovnakými záľubami. Činnosť krúžku 

bola  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 nadobudli nové zručnosti, vyskúšali si zaujímavé 

výtvarné techniky, rozvíjali fantáziu, estetické cítenie a kreativitu. Zapájali sme 

sa  aj do výtvarných súťaží, ktoré organizovalo CVČ - Domino Nitra, kde sme 

posielali súťažné práce. 

                                                                       p.uč. Srnková  

Učíme sa s vareškou 
Krúžok Vareška bol opäť úspešný tento rok u žiakov. Vedenie školy zabezpečilo a 

spríjemnilo prostredie, v ktorom žiaci varili a piekli. Žiaci mali k dispozícii krásnu 

novú kuchyňu s vybavením a nové kuchynské pomôcky na varenie. Naučili sa 

množstvo nových receptov, či už sladkých, slaných pečených alebo nepečených 

pokrmov. Na hodinách sa učili krájať, vaľkať, miesiť, strúhať. Zdokonaľovali si 

svoje praktické zručnosti, ktoré patria do kuchyne. U žiakov vidieť veľký pokrok 

a ich záujem stále narastá. Vždy sa už tešia na ďalšiu hodinu krúžku.  

                                                                      p.uč. Rebejová 
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Tabletovo-počítačový                                              
V druhom polroku na krúžku sme sa zamerali na animácie a kódovanie. Učili sme 

sa s panáčikom Lightbot –om prejsť rôzne cestičky a využiť svoje logické 

myslenie na správne riešenie hlavolamov rôznej náročnosti. V programe Codey 

monkey sme zas premýšľali, ako sa opica dostane k banánom cez rôzne prekážky 

a trasy, ktoré sme museli naprogramovať. Najviac sme sa „zapotili“, keď sme sa 

učili programovať postavičku Scratcha, ktorý dokáže tancovať, presúvať sa, 

miznúť, vydávať rôzne zvuky, či meniť podoby. Už sa tešíme na nové programy 

a hodiny Kódu.                                                                         

p.uč. Moravčíková   

                                                                                                                                     

 
 

 

Tanečný krúžok 
Tanečný krúžok na našej škole funguje už tretí školský rok. Tento rok ho 

navštevovalo 22 žiakov z prvých ročníkov. Pravidelným cvičením a tanečnými 

hrami žiaci rozvíjali ohybnosť, rytmiku, fantáziu a ladnosť pohybu. Tanečníci 

mali možnosť predviesť „Fujavicu“ rodičom na Vianočnom večierku v Matici. 

Vystupovali s veľkou radosťou aj v programe na MDD v átriu pre žiakov  z I. 

stupňa. Tento školský rok vyvrcholí Záverečným koncertom CVČ 14. 6. 2017, na 

ktorom predvedú hravé a veselé choreografie na ľudovú i modernú nôtu pre 

rodičov a priateľov školy. 

Všetkým tanečníkom prajem veľa sily a chuti na ďalšie tanečné tréningy a nové 

choreografie! 

                                                                    p.uč. Zemanová 

Detský atletický krúžok 
Detský atletický krúžok  vznikol na podnet SAZ. Naša škola sa úspešne zapojila 

do projektu, ktorý zastrešoval materiálne vybavenie k atletickým disciplínam. 

Žiaci absolvujú hodiny atletiky, kde dochádza k rozvíjaniu pohybových 

schopností a zručností. Zapojili sme sa do súťaže, v ktorej sa merajú výkony 

žiakov v jednotlivých disciplínach ako je skok do diaľky, odhod plnou loptou, 

vytrvalostný beh, hod kriketovou loptičkou na vzdialenosť, beh na 20 metrov. 

Náplňou atletického krúžku je rozvíjanie základných pohybových schopností ako 

je behanie, skákanie, hádzanie hravou a súťažnou formou. Žiaci na hodinách 

atletického krúžku rozvíjajú svoje rýchlostné schopnosti, výbušnosť, vytrvalosť, 

koordináciu, ohybnosť a obratnosť. Naši žiaci sa úspešne zapojili do súťaží 

v Nitre a v Nových Zámkoch. V obidvoch súťažiach sa naši reprezentanti úspešne 

umiestnili na 1. 2. a 3. mieste. Veríme, že tieto skvelé výsledky obhájime aj počas 

nasledujúcich rokov.  

p.uč. Poláková 
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Tento školský rok, pre veľký záujem žiakov o mimoškolskú záujmovú činnosť, 

vzniklo na pôde školy Centrum voľného času pri ZŠ Škultétyho v Nitre a 

otvorili sa 3 záujmové útvary - tanečný, hudobný a kulinársky. Tieto útvary 

navštevovalo viac ako 50 žiakov.  

V hudobnom útvare sa žiaci venovali spevu, rytmike, správnej technike spevu 

a úderov na bicie pod vedením Dominiky Titkovej a Tomáša Hutlasa. 

Žiaci z kulinárskeho útvaru sa zapojili do projektu Zelenej školy s názvom Jedlá 

zmena. Podporili lokálnych pestovateľov – napiekli Apple pie zo slovenských 

surovín, zmapovali jedálniček v školskej jedálni, napiekli voňavé vianočné 

medovníčky  pod vedením Petry Rebejovej. 

Žiaci z tanečného útvaru boli tento rok úspešní a získali prvé poháre a ocenenia 

pod vedením Kataríny Zemanovej. Choreografia „Drobčekovia“ – Tanculienky 

získala ocenenie za najkrajšie kostýmy na „Tanečnom kolotoči“ a tiež Cenu 

poroty a pohár na 17. ročníku súťažnej prehliadky scénického a moderného tanca 

Beatfórum v Gbeloch. Zúčastnili sa aj 8. ročníka tanečnej prehliadky „Vo víre 

tanca 2017“, ktorá sa konala v CVČ Domino v Nitre, na ktorej súťažili s dvomi 

choreografiami: 

„Drobčekovia“ – Tanculienky, kategória Scénické a show choreografie vo vekovej 

skupine 1. - 4. roč.  – získali 1. miesto 

„Na hodine tanca“ – Flic-flac, kategória Scénické a show choreografie vo vekovej 

skupine 5. - 9.  roč. – získali 1. miesto 

Počas roka sme sa všetky tri útvary zúčastňovali rôznych vystúpení ako Karneval, 

Vianočné mestečko a organizovali vystúpenia ako Vianočný večierok, MDD a 

školský muzikál. Touto cestou chceme poďakovať všetkým za pomoc pri realizácii 

projektov, výrobe kostýmov, hudbe a to p. Mihálikovej, p. uč. Lavrincovej, p. uč. 

Srnkovej, p. uč. Titkovej, p. vych. Raczkej, p. vych. Sucháňovej, p. Markovi... 

Úspešný prvý školský rok ukončíme Záverečným koncertom CVČ, ktorý sa bude 

konať 14. júna 2017 v stredu o 17,00 hod. na terase našej školy.  

Srdečne pozývame všetkých rodičov a priateľov školy. Príďte si pozrieť 

a vypočuť, čo si pre vás vaše deti pripravili, aby vás potešili a ukázali, čo všetko 

sa za ten rok naučili. Bohatý program spevu, hudby a tanca vám spríjemnia 

ochutnávky vynikajúcich dobrôt z kulinárskeho odboru. 

Vstupné bude tradične dobrovoľné.  

 

                                                      p.uč. Zemanová 
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Zahrajme sa 

 

 

Matematické okienko  
               Koľko vidíš štvorcov? 
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Vieš aké číslo bude v prázdnom políčku ?       Pridaj jednu zápalku tak, aby platila   

                                                                      rovnosť. 

   
 

Dokážeš nájsť na obrázku pandu? 
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Hádanky – uhádni a dopíš do rámčekov, pomôž si pomôckami a obrázkami. 

 

Žujem, žujem od rána. Požul by som barana. Ale ty sa nedáš požuť, čo 

by ťa žul celý noc, od včera do rána.                                                                                                        

 

Stromček ich má veľa všade, rastú rovno, rastú v rade. Na jeseň vždy 

opadajú, svoju zeleň postrácajú.                                                                                                              

 

Kým má listy svieže, na vetvách mu sedia ježe. Keď spadne jež na líčko, znesie 

hnedé vajíčko.                                                                                                                 

 

 

V lese, kde je tôňa, rastie, pekne vonia. Zvončekami stále cinká malá biela …  

                                                                                                                              

 

Skoro ráno, ešte potme, o kôstky sa ježko potkne. Halúzkami naňho kyvká 

lekvárová slečna.  

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                             

Bez čoho sa nedá chlieb upiecť?                                                                        

 

Kde sa vzal – tam sa vzal, koberec, čo nik netkal. Pri belasej rieke leží a je 

krásny, zelený a svieži.  

                                                                                                                          
 

Stojí domček maľovaný, vnútri zlatom vykladaný, prilož ucho zo strany, 

počuješ hrať organy.                                                                                               

                                                                                                                                        

Cesta vedie popri buku. Kukuk, deti, kukuku, chrobač chytám na buku. Zrazu 

počuť: Kukuk – kuku! Čo to bolo?                                                                                                        

 

Nie je hus, a nie ani sliepka. Nie je ani mačka. Vo vodičke na potoku najradšej sa 

pľačká.  

                                                                                                         

                                                                                                                                 

Bodkovaný klobúk, pod klobúčkom nôžka, a tú nôžku nemôž obuť. 

Nože hádaj troška.                                                             

. 

                                                                                                                                                      

 

Pomôcky: muchotrávka, úľ, konvalinka, slivka, listy, lúka, kačka, žuvačka, bez 

kôrky,  kukučka, gaštan     
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Vtipy  
V škole sa katechéta pýta: 

- Čo robil Noe po potope?                                                           

Deti odpovedajú: 

- Sušil sa. 

 

     Pani učiteľka sa pýta Janka: 

     - Kde leží Trója? 

     - Medzi Dvójou a Štvórou - odpovedá Janko. 

 

Ferko si vykrikuje na hodine: 

"Bager!" 

"Báágeeer!  

"TUT TUT!" 

 Učiteľka ho napomenie: "Ešte raz povieš báger, máš poznámku." 

                                  Ferko povie skleslo:  "Tut tut buldozér." 

 

 

Učiteľka napísala žiakovi do žiackej knižky poznámku:  

,,Váš syn nič nevie." 

Otec dopísal:  

,,Práve preto ho posielam do školy." 

 

 

Žiaci sú prvý krát v škole. Učiteľka im hovorí: 

- Nebojte sa deti, budeme spolu dobre vychádzať. 

Na druhý deň ide Marek do školy a stretne pani učiteľku a hovorí: 

- Sérus Maruška... 

 

Otec sa pýta syna: 

- Čo ste robili dnes na vyučovaní? 

- Na hodine chémie sme sa zaoberali výbušnými látkami.  

- A čo máte na programe zajtra v škole?  

- V akej škole? 

 

Jožko bol prvý deň v škole. 

- Tak čo, synček, - spýtala sa ho po príchode matka, - čo ste sa tam naučili? 

- Nič mamka, - vzdychol si malý Jožko, - kázali nám prísť aj zajtra. 
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Čo by sa stalo, keby nebola škola...  

Skoro nikto nemá rád školu lebo v nej je nuda, radšej by si sedel doma  

a pozeral do mobilu. 

Ale v škole je lepšie ako doma, lebo v škole sa učíš a keď sedíš doma, tak 

sa nenaučíš nič! 

Takže, keby nebola škola, nič by si nevedel. A to asi nechceš, tak sa 

radšej uč! 

                                                                                                   P.Lavrincová 3.A  

  

Nonsens 

V Košiciach, pri rieke Dunaj, spával mladý Juraj. 

Cez leto 18. decembra, rozhodol sa plávať.  

Skočil do jazera Dunaj. „Juro!, hneď hybaj! 

Žralok sa okolo neho točí. Hneď mi hybaj z očí!  

Ja som silný Juraj, pozor si na mňa dávaj! 

Juraj vyšiel z mora, zrazu sa pred ním týči veľká hora. 

„Vyleziem na ňu,“ pomyslel si, len si musím dať do gumičky moje vlasy. 

Lezie po tej hore, pod ním je hlboké more. Zľakol sa a spadol dole. 

Padá dole a kričí: „Prečo som ja liezol hore, podo mnou je plytké more. 

Keď dopadol do toho jazera, mama sa naňho pozerá. 

„Ach, jaj Milanko, ty si ešte bábätko. 

Vymýšľaš samé blbosti, a preto sa tatko na teba 

tak zlostí. 

Sme v Trnave, niekde pri Ilave.  

Poď späť domov do Košíc, ty môj malý princ. 

Skončil sa príbeh krásny, snáď vám bol jasný. 

Veď si ešte dieťatko, také malé vtáčatko. 

                                                                                            A.Záhradníková 5.A 

 

Iba tá moja loďka malá, 

vždy večer, keď už idem spať, 

a myslí si, že v tme stroskotala,  

príde ma tajne pohojdať. 

 

                                                M. Urminský 4.B 
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Tajničkovo   Vyplň si doplňovačku a tajničku napíš do rozhovoru detí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Berecová 1.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyplň si doplňovačku a zisti, čo sa skrylo za strom.    

 

 

Skryl sa tam ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. 

 

                                                                S. Berecová 1.A 

Prečítam 

ti veselý 
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Hlavné mesto Slovenska  .........................   

  

1. Udiera sa doňho 

2. Žije vo vode 

3. Dopravný prostriedok 

4. Nosí sa na chrbte 

5. Šije sa s ňou 

6. Je to žlté a je na oblohe 

7. Vyteká zo sopky 

8. Lístok tam stojí 50 centov 

9. Tečie z vodovodu 

10. Je to letný mesiac 8. v poradí 

 

 

 

S. Szombayová 5.A 

 

 

 

Dokonči vtip: 

Pán učiteľ sa pýta Janka: „Janko, máš domácu?“ a Janko na to:   --------------  ? 

(napíš, čo ti vyšlo) 

1. Studená dobrota 

2. Dievčatko zo zázračnej krajiny 

3. Maličký chlap 

4. Výbuch sopky 

5. Pichľavé zvieratko 

6. Meno sopky v Taliansku 

7. Tučniaky z .... 

8. Druh sovy  

9. Druhé písmeno 

10. Praveké zvieratá 

 

 

A. Z

L. Borzová 5.A                                                                  

1.      

2.     

3.     

4.      

5.     

6.      

7.      

8.        

9.      

10.       

1.      

2.      

3.        

4.        

5.      

6.      

7.            

8.     

9.  

10.       
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Dokonči vtip: 

Príde blondína za policajtom a pýta sa ho: „Prosím Vám neviete, kde je policajná 

stanica?“. Policajt sa na ňu pozrie a povie: „Otočte sa a prečítajte si, ako sa volá 

táto budova!“ Blondína prečíta: „Policajná stanica a povie: „Tak už mi ......................  

1. Píska sa na tom 

2. Sú dioptrické a slnečné 

3. Chodí to po koľajniciach 

4. Šije sa s tým 

5. Podobné pštrosovi 

6. Kvetina na T 

7. Keď sa vypne ..... nie je svetlo, ani TV 

8. Na konci opytovacej vety je ...... 

 
 
 

L.Borzová. 5.A     

 

 

Deň Zeme  

Jedného dňa, bolo to ešte, keď žili dinosaury, všetka zeleň zvädla. Všetky 

bylinožravce pomreli. Mäsožravce síce mali veľa jedla, no praľudia si asi polovicu 

doniesli do jaskýň. Keď už mäsožravce nemali čo jesť, začali sa jesť navzájom. 

O dva mesiace živých tvorov ostalo veľmi málo, zeleň začala znovu rásť, praľudia 

si začali robiť zásoby, keby sa to stalo znovu. 

Tento deň sa oslavuje dodnes ako Deň Zeme. 

R. Pažma 4.A 

1.         

2.         

3.      

4.     

5.    

6.         

7.          

8.   
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 Robyn Rihanna Fenty  
 

Umelecké meno Rihanna.  

Narodená 20 februára v roku 1988 ( 29 rokov ) . 

Je barbadoská speváčka a skladateľka. 

Narodila sa v Saint Michael, ale vyrastala v Britgetowe. 

 

Prvý krát vstúpila do hudobného priemyslu v roku 2003, 

kedy nahrala demonahrávky pod vedením hudobného 

producenta, Evana Rogersa. 

 

Rihannine prvé dva štúdiové albumy Music on the sun 

a A girl like me  sa dostalali do 10 amerického rebríčku  

Billboard 200 . 

Jej tretí štúdiový album s názvom Good Girl Gone Bad (2007) 

a predovšetkým singel „Umbrella“, jej zabezpečili celosvetový úspech.   

V roku 2016 vydala album Anti, ktorý sa umiestnil na prvej priečke rebríčku 

Billboard 200 . 

 

Veľké množstvá jej singlov sa zapísali do svetového zoznamu 

najpredávanejších singlov všetkých čias, vrátanie piesní :  

Umbrella, Take a Bow, Disturbia , Only Girl ( In the Wordl),  

S&M,  Diamons, Stay, Live Your Life a The Monster s rapperom Eminemom. 

 

                                                

                                               

        upravila:  L.Šugrová 5.A 
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Rozprávka o Zvieratkovstve 

Kde bolo tam bolo bola raz jedna krajina, ktorá bola na severnom póle 

a volala Zvieratkovstvo. Bola to čarovná krajina, lebo všetky zvieratá sa 

v nej mali radi a nikto nejedol nikoho ani sa nikto nebil. V Zvieratkovstve 

boli všetci zvyknutí na zimu. Jedného dňa sa najstarší „Slon Tambrton“ 

vybral do Afriky. Išiel dvadsaťpäť dní a dvadsaťpäť nocí až prišiel do záhadnej 

krajiny. Bola to savana. Tambrton skoro odpadol, keď uvidel...stádo slonov! 

„Myslel som si, že inde ako v Zvieratkovstve nie sú zvieratá!“ pomyslel si 

Tambrton a nevedel, či sa má tešiť alebo byť smutný. Hneď sa mu chcelo ísť 

domov, ale nemohol. Práve naopak! Išiel ešte ďalej od severného pólu. Dostal sa 

až do Severnej Ameriky. Ocitol sa v dažďovom pralese. Strašne túžil vedieť, 

prečo tu nič nevidí „Všetky zvieratá sa schovali predo mnou!“ smutne 

sa  Tambrton pozrel na stromy, keď uvidel opice, papagáje, žaby, ale zľakol sa, 

keď uvidel ako naňho chce skočiť tiger. Už sa chystal skočiť, ale slon sa uhol. 

Tiger šťastne skočil na nohy a vraví „Ahoj Tambrton, asi si ma už nepamätáš, ale 

ja som Tig.“ povedal tiger. „Ale samozrejme, že si ťa pamätám, starý 

kamarát!  Myslel som si, že ostatné zvieratá zomreli od takého sucha!“ povedal 

slon. Zvieratá sa rozdelili na dve, nie rovnaké časti. Prvá išla na severný pól 

a druhá, menšia časť odišla do džunglí. Mali by ste sa vrátiť naspäť už nikde nie 

je sucho veď aj niektoré slony sa vrátili z džunglí na savany.“ povedal Tig. Aj sa 

stalo. Cesta z džungle do savany trvala tridsať dní a tridsať nocí. 

O dvestodvadsať dní a nocí už bolo všetko ako má byť. Lenže, ...  

Pokračovanie v budúcom čísle časopisu.                              L. Borzová 5.A 

 

Delfín, rak a chobotnica 

Kde bolo, tam bolo, kamaráti dvaja v mori žili, 

Chobotnica s menom Lori a delfín s menom Dori.  

V jeden deň búrka bola, domčeky im rozfúkala.  

Schytila ich veľká vlna, hodila ich do kameňa. 

Otrasení z toho boli, vtom chobotnicu zazreli.  

Chobotnica modrá, veľká, chytili ju za chápadielka. 

 

Chobotnica z toho zlostná, že ju chytili za ramená, chmatla oboch, 

a letela na pláž s nimi. Prebudil sa rak a hľadať pomoc začal, inak by šťastný 

koniec nenastal. Vtom sa človek objavil a pomohol im. A šťastný koniec bol.  

D. Fúsková 5.A 
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Najhlbšie jazero sveta: BAJKALSKÉ JAZERO 

Bajkalské jazero alebo Bajkal je najhlbšie a najstaršie jazero na svete. V jazere 

je sústredená 1/5 svetových zásob povrchovej sladkej vody. Nachádza sa v 

Rusku, v južnej časti Východnej Sibíri. Po Kaspickom mori je druhým najväčším 

ruským jazerom. V roku 1996 bolo zapísané do svetového zoznamu dedičstva 

UNESCO. Jazero je obklopené horami a vysokými sopkami, irkutská strana je 

strmšia a burjatská sa mierne zvažuje. Do jazera sa vlieva 336 rieka potokov. 

Najväčšie z nich sú Selenga, Horná Angara, Barguzin, Turka, Sarma a iné. Na 

jazere je 27 ostrovov, z toho 22 stálych a 5 periodicky zaplavovaných. 

Najväčšími sú ostrovy Oľchona Veľký Uškanij.  

 

Najväčšie jazero sveta: KASPICKÉ MORE 

Kaspické more je slané, typicky reliktné jazero. Leží medzi Európou a Áziou. 

Niekedy sa udáva, že pojem morenie je správny, pretože je to najväčšie jazero 

sveta podľa rozlohy. So svoju rozlohou spĺňa charakteristiky mora aj jazera. 

Názov je odvodený od dávneho kmeňa Kaspijcov, ktorí žili vo východnej časti 

Kaukazu. Takisto ďalšie historické názvy sú odvodené od historických národov, 

ktoré obývali jeho brehy. Je najväčším jazerom sveta so svojou rozlohou 376 

000 km². Jeho rozloha sa ale stále zmenšuje, dnes má už len asi 3/4 svojej 

pôvodnej rozlohy. Dosahuje hĺbku až 1025 m, najplytšie je v oblasti Achtuby pri 

ústí Volgy. 

 

Najdlhší vodopád sveta: ANGELOV VODOPÁD 

Na svete je množstvo slávnych vodopádov, ktoré priťahujú davy turistov. 

Najvyšší je však iba jeden – Angelov vodopád vo Venezuele. A hoci priťahuje veľa 

turistov, davy to rozhodne nie sú. Salto Angel drží hneď dva svetové primáty:  

Prvý predstavuje jeho dych vyrážajúca celková výška 979 m. Druhou 

jedinečnosťou je, že väčšinu tejto výšky – 807 m, voda padá voľným pádom. Táto 

časť vodopádu predstavuje teda najvyšší neprerušovaný vodopád sveta. 

Pomenovaný je po americkom pilotovi a dobrodruhovi Jimmie Angelovi (1899-

1956), ktorý ho pre svet objavil začiatkom 30-tych rokov 20. storočia.  
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Želáme Vám príjemné a pohodové letné prázdniny, plné slnka, 

oddychu a veselých zážitkov. 
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Kupón číslo 11                                         NESKÚŠAŤ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Neskúšačik  
 

Keď sa zabudneš pripraviť na vyučko , použi Neskúšačika! 

 

MILÍ  ŽIACI  A MILÉ ŽIAČKY ! 
Dnes sa k Vám dostalo jedenáste 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 decembri 2017. Svoje nápady, krížovky, 

básničky, príbehy môžete odovzdať členom redakčnej rady do 5. 12. 2017.                                        
                                                               Ďakujeme 

Kupón   číslo 11 - 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: 
S.Berecová 1.A, P.Lavrincová 3.A, 1.B trieda, R.Pažma 4.A,  L.Šugrová, 

S.Szombayová, L.Borzová, D. Fúsková, A.Záhradníková 5.A 

 

Všetkým prispievateľom ďakujeme a posielame sladkú odmenu. 

Časopis si môžete  prísť zakúpiť za 0,30 €,  
do kancelárie  p. zást. Moravčíkovej               / prízemie/ 

 

Prajeme Vám príjemné letné prázdniny! 
 

Školský časopis ZŠ Škultétyho v Nitre 

Školský rok: 2016/2017 

Ročník:5 

Číslo: 11 

Redakčná rada: N.Bariaková, K.Raczká 

Mgr. Z. Antalíková, Mgr. D. Moravčíková
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