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ÚVODNÍK 

     
                  
Milí čitatelia!  

 

Prázdniny sa rýchlo pominuli.  

Pod týmito slovami si ozaj každý spomenie na ten skvelý čas šantenia s rodinou, 

kamarátmi. Vyšantení, oddýchnutí a s pocitom šťastia sme sa opäť vrátili do 

školských lavíc.  

 

A nový školský rok 2017/2018 je v plnom prúde. Pre prvákov je to ďalšia 

príležitosť nájsť si nových priateľov a naučiť sa čítať,  písať,  počítať. Pre 

žiakov deviateho ročníka je tento rok výnimočný. Musia sa pripraviť na prijímacie 

pohovory a monitoring. V tomto im chceme pomáhať aj my, Vaši učitelia.  

 

MOTTO:  

„Nielen cez Vianoce, ale po celý rok buďte vďační za darčeky, ktoré dostávate.“ 

 

Potešíte nás, keď si nájdete čas prečítať si niečo zábavné, zaujímavé, ba i 

poučné z nášho školského časopisu, ktorý je tu pre vás. 

Prijmite od nás jedno úprimné želanie: Nech si pod stromčekom nájdete 365 

darčekov a v každom z nich jeden krásny a šťastný deň. 

 

Redakčná rada časopisu Pod lavicou želá všetkým žiakom, učiteľom aj ostatným 

zamestnancom školy k blížiacim sa vianočným sviatkom veľa zdravia, šťastia, 

pokoja a oddychu v kruhu najbližších a svojich priateľov. 

 

Do Nového roka Vám prajeme, aby ste vykročili tou správnou nohou, nech sa Vám  

darí po celý ďalší rok 2018. 

 

Prajeme Vám, aby ste zažili toľko super vecí, ako keď sa nám sypú z neba biele 

vločky.  

 

                                                            

       Dovidenia pri čítaní ďalšieho čísla! 
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Sférické kino – pojazdné planetárium 
Priatelia vnútri ľudského tela 

Ako mozog riadi naše zmysly, akú má úlohu srdce alebo čo sa deje, keď 

dýchame. Toto všetko, a veľa ďalších zaujímavostí. O ľudskom tele sa 

dozvedeli prváci a druháci formou mobilnej planetárnej sférickej 360 

stupňovej šou. 

Počas programu sa deti ocitli v 3D priestore. Netradičnou metódou výučby deti 

lepšie prijímajú, lepšie si pamätajú informácie, ktoré dostávali formou 

pôsobivých záberov, zvukových efektov a zapamätateľným hlasom o ľudskom 

tele. 

                                                                                                  p.uč. Peniašková 

Misia Modrá planéta s Kozmixom 
Ďalší projekt, do ktorého sa opäť zapojili žiaci 4.A triedy s p. učiteľkou 

Moravčíkovou, je výsledkom dvojmesačného projektového vyučovania, ktoré 

abstrahuje od predmetu a blíži sa k svetovému trendu tematického vyučovania 

zameraného na praktické zručnosti detí. Formou tvorivej hry sme vytvorili  Misiu 

Modrá planéta. Venovali sme sa zdravému životnému štýlu, postavili sme svoje  

enviro základne, v meste sú kontajnery na triedenie odpadu, ekologická doprava, 

či továreň. Získali sme prístup k interaktívnym cvičeniam, ktoré sme ľahko 

zvládali, máme svoje vlastné kozmixove žiacke knižky, do ktorých zbierame za 

rôzne úlohy nálepky Kozmixovych priateľov. 

p.uč. Moravčíková 

 

 
 

Minihádzanou za zdravím 
Naša škola sa už niekoľko rokov zapája do celoslovenského projektu 

Minihádzanou za zdravím, ktorý je zameraný na rozvoj pohybových aktivít detí 

prvého stupňa ZŠ. Vyše päťdesiat chlapcov a dievčat sa pravidelne každý týždeň 

venuje loptovým hrám a minihádzanej v rámci krúžkov v školskej telocvični 
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a v Mestskej hale. Rozvíjajú tak svoje pohybové schopnosti, obratnosť a loptovú 

techniku, čo im napomáha v zdravom vývoji. Okrem toho sa zúčastňujú turnajov 

a súťaží, na ktorých si merajú sily s rovesníkmi z ďalších nitrianskych škôl 

a širšieho regiónu. Okrem radosti z hry a súťaženia sa môžu tešiť aj zo 

získaných  medajlí, ktoré s hrdosťou ukazujú rodičom a spolužiakom.  

                                                                  p. Varga, Vargová 

 

 
 

Centrum voľného času na Hôrke        

Dňa  24.11.2017 sa trieda 7.A  zúčastnila v Centre voľného času na Hôrke  

športového dopoludnia. Žiaci boli rozdelení na dve skupiny - chlapci a 

dievčatá.  Prvá skupina chlapcov – si precvičila cviky v tzv. kruhovom 

cvičení. Každé cvičenie trvalo 3 min. a žiaci sa postupne vystriedali 

a precvičili každý cvik  - skok cez švihadlo, cvičenie s loptou vo dvojici, 

podrepy, zdvíhačky a pod.  

Druhá skupina dievčatá - svoje vedomosti si preverili formou testu o olympiáde – 

mená športovcov správne prideliť k danému športu, čo znamená olympiáda, kedy 

sa uskutočňuje ... 

Posledná úloha bola vytvoriť   logo, ktoré bude súvisieť s olympiádou. 

                                                                       p.uč. Šavelová 

Zelená škola- 2017/ 2018  
Priaznivcom Zelenej školy snáď netreba pripomínať, že v tomto certifikačnom 

období sa zaoberáme témou odpady a že naším spoločným cieľom je znížiť 

množstvo netriedeného komunálneho odpadu minimálne o 5 percent. 

Jednou z iniciatív bola výzva kolégia Týždeň bez PET- fľaše v druhom 

novembrovom týždni.  Z pripravovaných akcií spomenieme výzvy: Pod stromčekom 

darčeky a nie zbytočné obaly a Návrat k textilnej vreckovke, ktoré nás čakajú 

ešte v tomto roku. V novom roku to bude výtvarná súťaž O najkrajšie koše na 

separovaný zber v triedach a avizovaná beseda s pracovníkom NKS 
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o separovanom zbere v našom meste. Dni Zelených škôl, na ktoré plánuje 

workshopy s rovesníckym učením nás čakajú v mesiaci apríl.  

Stále hľadáme pomocníkov najmä z radov žiakov druhého stupňa a do pozornosti 

dávame aj nástenku vo vestibule školy, na ktorej Vám prinášame informácie 

o dianí na Zelenej škole a nápady, ako každý z nás môže znížiť množstvo odpadov, 

ktoré sú našim spoločným problémom. 

p.uč. Lavrincová 

 

ANNA  FRANKOVÁ 
Réžia : Š. Spišák          Herci: Lucia Korená,  Ivan Martinka    

 

27.11.2017 – žiaci 7.,8. a 9. ročníka navštívili divadelné predstavenie Anna 

Franková v Novom divadle v MS.  Divadelná hra  

vznikla na motívy denníka  13-ročnej dievčiny  Anny, 

ktorá sa počas 2. svet. vojny  spolu s ďalšími 4 ľuďmi  

dva roky ukrývala v zadnej časti budovy 

v Amsterdame. Zápisky sa zachovali a vďaka nim  

vznikla aj táto rovnomenná hra. Výkony hercov ocenili 

žiaci potleskom a uvedomili si, že nenávisť, rasizmus, 

fašizmus – nepatrí do dnešnej spoločnosti 

a musíme sa pričiniť,  aby sa podobné  historické udalosti už nikdy neopakovali. 

                                                           p.uč. Šavelová 

 

Hands on CLIL  
Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu Erasmus + KA2 Hands on 

CLIL. Je to projekt zameraný na kooperáciu, aplikáciu 

anglického jazyka do obsahu iných vyučovacích predmetov a výmenu skúseností.  

Do projektu sú zapojené 4 školy zo 4 krajín Európskej únie, vrátane 

našej školy. Jedná sa o školy z Portugalska, Španielska (Ibiza) 

a Turecka. Prvé stretnutie sa uskutočnilo práve v našej škole 

v dňoch 17.-21.10.2017. Počas týchto dní sme odprezentovali 

zástupcom príslušných krajín našu školu, žiakov, ale aj históriu 

a krásy nášho mesta a okolia.  V súčasnosti pracujeme na naplnení 

ďalších bodov nášho budúceho stretnutia, ktorých obsah budeme 

prezentovať na Ibize v jarných mesiacoch.  

                                                                                                 p.uč. Meňhartová 

 

CLIL sa zameriava na vedomosti neznámeho obsahu s využitím schopností 

myslenia na pochopenie, analýzu, syntézu, hodnotenie a komunikáciu. 

CLIL -  výučba prostredníctvom jazyka, ktorý nie je materinským jazykom. 
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Záložka do knihy spája školy 
„Tajuplný svet knižných príbehov“ – tak sa volal 8. ročník česko-slovenského 

projektu pre základné školy „Záložka do knihy spája školy“.  Naši prváci a druháci 

spolu vyrobili 165 záložiek. Kamarátske záložky sme poslali do Čiech. Partnerskou 

školou nám bola ZŠ J. E. Purkyně v Libochoviciach. Českí kamaráti nám poslali 

nápadité a originálne záložky do kníh.  

p.uč. Titková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Vyber si správne“ je názov preventívneho programu, ktorý začal na 

našej škole pod vedením   Dr. A. Mrázovej z Centra voľného času. Má 

dlhodobý charakter a má za cieľ pomôcť deťom uvedomiť si vlastnú 

zodpovednosť za zdravé správanie a možnosť kladne vplývať na svoje 

okolie.  

Problematika drogovej závislosti a expanzia drog na Slovensku spôsobuje značné 

problémy nielen medzi deťmi a mládežou, ale aj medzi dospelými. Vstupnými 

drogami pre deti a mládež je najčastejšie fajčenie tabakových výrobkov, pitie 

alkoholických nápojov, (neraz v kombinácii s liekmi), prípadne hazardné hry.  

 

Na hodine prírodovedy v 4.A a 4.B triede 

Tento rok sa učíme na hodinách prírodovedy poznávať svoje telo. Už vieme, ako 

putuje jablko cez tráviacu sústavu, čo sa stane s nestrávenými zvyškami potravy, 

ako a vďaka čomu sa naše telo hýbe, čo naše telo vylučuje. Zistili sme, aké 

orgány sú potrebné pri dýchaní, čo má obsahovať naša potrava, aby sme nášmu 

telu zabezpečili všetky potrebné a dôležité živiny. Na konci témy o človeku sme 

si vytvorili „človeka“ , figurínu, na ktorej sme vyznačili všetky orgány 

jednotlivých sústav. Akých sústav? No predsa dýchacej, tráviacej, 

vylučovacej a oporno-pohybovej. 

p.uč. Moravčíková 
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Jablkový týždeň v 4.C 
Jablkový týždeň sme oslavovali v našej triede v  mesiaci október. Počas celého 

týždňa sme sa venovali jablkovej téme. Rozprávali sme si zaujímavosti 

o jabĺčkach, plnili jablkové úlohy na hodinách slovenského jazyka a matematiky. 

Na výtvarnej výchove sme tvorili jabĺčka netradičnými technikami. 

V triede sme si urobili výstavku jabĺčok a zabavili sme sa aj pri jablkovom kvíze. 

Fantázii sa nekládli žiadne medze. Zahrali sme sa aj na malých básnikov a 

spisovateľov, vznikli vtipné básničky. V triede rozvoniavali jabĺčkové muffiny a 

koláčiky. 

                                                                                p.uč. Brotková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bylinková záhrada     

Koncom septembra sa naši žiaci z 2. A triedy zapojili do projektu, ktorý 

realizuje komunitné vzdelávacie centrum Moruša v spolupráci s našou 

školou.  

Školáci sa spolu s realizátorkami projektu  zahrali na včelie kráľovstvo, ochutnali 

zdravé potraviny – ovocie, zeleninu, oriešky, med, rôzne druhy domácich džemov 

a chlebov. Zistili, že chutné nie sú len nezdravé sladké maškrty, ale že ako 

náhrada cukríkov môže byť aj sušené ovocie, oriešky, bylinky a rôzne zdravé 

potraviny.  

Spoznávali vývojové štádiá lienky, motýľa, včielok, chrobákov ale aj 

dážďovky.  

Deti si v školskej záhrade v popoludňajších hodinách vyskúšali prácu so 

záhradníckym náradím, sadili bylinky, kvety, liečivé rastlinky.  

Zaujímavá bola pre nich aj práca na oprave pníkov v EKO – triede. Vyskúšali si 

prácu so šmirgľovacou  frézou, maľovali pníky a stolčeky.  

p.uč. Titková 
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Integráčik 
Dňa 28. septembra 2017 sa naši žiaci I. A, B, C, D a II.A, B, 

C,  zúčastnili v mestskej hale v Nitre  úžasného výchovného koncertu 

pod názvom Integráčik. Deti sa na začiatku podujatia oboznámili s 

projektom Adoptuj kravičku. Výbornú atmosféru vytvorili Mária Čírová 

a  Miro Jaroš. Vystúpenie bolo poučné a zábavné. Deti na 

parkete  pretancovali celé vystúpenie Mira Jaroša. S úsmevom na tvári 

a so skvelou náladou sa vrátili späť do školy. 

p.uč. Babušíková 

STEM  
Naše projektové aktivity v medzinárodnom projekte pozostávali: v septembri 

sme navštívili Lotyšsko. Projektové stretnutie bolo zamerané predovšetkým na 

zásady ochrany osobných údajov na sociálnych sieťach a spoznanie výchovno-

vzdelávacieho systému v Lotyšsku.  

V októbri sme sa stretli v Poľsku, kde sme si priblížili školský systém, navštívili 

sme technické vzdelávacie centrá a vytýčili sme si úlohy do ďalšieho obdobia. 

Videokonferencie medzi triedami jednotlivých partnerských krajín, ktoré sa 

uskutočnili v októbri a novembri, boli zamerané na bližšie spoznávanie sa 

jednotlivých participujúcich tried.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ v Gulbene, Lotyšsko 

 

Adoptuj kravičku 
Projekt „ Adoptuj  kravičku“ je jednou z možností ako napomôcť k zvýšeniu 

spotreby mlieka, a to už od detského veku. Chceme u detí vypestovať správne 

stravovacie návyky a pozitívny vzťah k zvieratkám. Deti z I. A triedy by sa do 

tohto projektu chceli zapojiť. Vyrobili si kravičku Elsu , zatiaľ iba papierovú,  

s ktorou sa odfotili.                                                  p.uč. Srnková 
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Deň jablka    
V utorok 24.10. sme už tradične oslavovali Deň jablka. Každý žiak z 1. A a z  

1. B triedy si do školy priniesol jedno jabĺčko a na chodbe sme si spoločne 

pripravili súťažné stoly  „O najkrajšie jabĺčko“. V triedach nás už čakali lákavé 

pochúťky z jabĺk, ktoré pre nás pripravili mamičky za výdatnej pomoci svojich 

detí. Téma jablka nás sprevádzala počas celého vyučovania, či už na hodine 

matematiky, kde žiaci počítali príklady s jablkami, alebo na hodine výtvarnej 

výchovy pri otláčaní jablka na papier. Bol to skrátka jablkový deň ako sa patrí.  

p.uč. Krivušová 

LEGIOVLAK 
Dňa 13.septembra sa žiaci 7.A, 9.A,B zúčastnili prehliadky legendárneho 

legiovlaku. Legiovlak je projekt Československej obce legionárskej, ktorý si 

predsavzal vytvoriť vernú repliku legionárskeho vlaku z obdobia rokov 1918–

1920, kedy na Transsibírskej magistrále v Rusku prebiehali vojenské operácie 

československých légií. Tvorí ho 13 vozňov. Napríklad ubytovací, poštový, 

ošetrovňa, bojový spravodajský, veliteľský a ďalšie. 

Najprv sme si prezreli dokument  s dobovými filmami o histórii legiovlaku 

a legionároch a potom nás sprievodca v uniforme legionára oboznámil 

s jednotlivými vozňami. 

Rozprávanie bolo pútavé i poučné. Žiaci boli spokojní a vedomosti uplatnia na 

hodinách dejepisu i geografie. 

p.uč. Jančiarová 

 
 

„Vysoké hory Nitra“ 
Na začiatku novembra sa žiaci 7.A a deti z geografického krúžku zúčastnili na 

Mestskom úrade akcie „Vysoké hory Nitra“ Akcia bola venovaná ochrane prírody. 

Žiaci si pozreli filmy: Rogalom ponad Altaj, Splav divokej rieky, Život zvierat 

v ihličnatom lesoch. Vypočuli si prednášku o sovách, po ktorej si vyskúšali svoje 

poznatky v kvíze. 
p.uč. Zaťková 
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Prvácka pasovačka 
V piatkové dopoludnie 20.septembra 2017 bolo pre všetkých našich prvákov 

slávnostné. Konala sa Pasovačka prvákov. Každá trieda predviedla svoj program – 

básničky o škole, abecede, počítaní a matematike, známkach a všetkom, čo 

k životu v škole patrí. Potom nasledovalo pasovanie. Veľká ceruzka v rukách pani 

učiteliek ich slávnostne pasovala za riadnych žiakov našej školy. Prváci získali 

osvedčenie a slávnostným „Sľubujem“ potvrdili, že budú plniť pravidlá našej 

školy. Vo svojich triedach nakoniec „podpísali“ právoplatný záväzok. 

p.uč. Babušíková 

 

V školskom klube 
Čaro jesene dokážu oceniť najmä deti, ktoré v tomto období rady púšťajú 

šarkanov. A  tak sme aj v tomto školskom roku  zorganizovali v školskom klube 

detí súťaž s názvom ,, ŠARKANIÁDA". Pri tvorbe šarkanou sa používali rôzne 

techniky, materiály, ale hlavne fantázia detí. Výsledkom boli krásne práce, za 

ktoré dostali všetky deti veľkú pochvalu. 
 

p.vych. Raczká, Vašková 
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Čarovná čitáreň 
 „Čarovná čitáreň“, školská knižnica, je otvorená trikrát do týždňa pre všetkých 

žiakov našej školy. Okrem výpožičiek kníh realizujeme v nej rôzne zaujímavé 

podujatia. V septembri sme návštevníkov knižnice  oboznámili s knižničným 

a výpožičným poriadkom.  

Október sa v knižnici niesol v znamení Medzinárodného dňa školských knižníc, 

ktorý vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave spolu s MŠ SR. 

Tento ročník bol venovaný M. R. Štefánikovi. Pondelok, 23. októbra, sme 

v priestoroch knižnice privítali tretiakov a štvrtákov na prezentácii spojenej 

s vedomostným kvízom o živote a práci M. R. Štefánika. Koncom októbra sa deti 

z ŠKD spolu s pani vychovávateľkou Grujbarovou „stretli“ v Čarovnej čitárni 

s bájkami od Ezopa. Žiaci si spolu čítali bájky, riešili rôzne úlohy, spoznali 

tajomstvo ukryté v Ezopových bájkach. Čítali s porozumením a zároveň si v ČČ aj 

oddýchli.   

V novembri sme v priestoroch knižnice privítali našich prváčikov. Predstavili sme 

im Čarovnú čitáreň. Stretli sa v nej nielen s knižkami, ale aj s rozprávkovými 

postavičkami. Zábavnou hrou si zopakovali mená rozprávkových hrdinov a názvy 

rozprávok, z ktorých sa rozprávkoví hrdinovia „stratili“. Prváci si poležali na 

vankúšikoch na koberci pozeraním rozprávky o múdrych budíčkoch.  

V mesiaci november sa začala žiakom 2. A, B, C a 4. A, C čitateľská súťaž 

organizovaná Krajskou knižnicou Karola Kmeťka. Žiaci budú 6 mesiacov plniť 

rôzne zaujímavé úlohy, ktoré podporujú záujem o knihy a čitateľskú gramotnosť. 

Pravidelne budú navštevovať knižnicu na Klokočine.   

Aj v tomto školskom roku sme zakúpili do školskej knižnici z príspevku ZRPŠ 

krásne nové knihy. Tešíme sa na našich čitateľov! 

                      p. Titková, Srnková a Peniašková, školské knihovníčky 

 

Hravá geografia  
Krúžok pracuje hravou formou s informáciami z geografie. Poznávame okolie 

Nitry – hrad Gýmeš, Zobor – NCH, NCH Špania dolina. Zúčastnili sme sa akcie 

Vysoké hory Nitra. Pripravovali sme sa na geografickú olympiádu, spoznávali 

Česko a rozprávali o vianočných zvykoch vo svete. 

p.uč. Zaťková 

Vareška 

Blížia sa Vianoce, s detičkami na krúžku varenia vypekáme chutné medovníčky, 

vianočné pečivo a rôzne sladké a slané dobroty. Keď deti odchádzajú z krúžku, 
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na líčkach majú všade múku, cukor a za ušami čokoládu. Šikovnými rúčkami 

vykrajujú, vaľkajú a poriadok po sebe zametajú. Do zjedenia, Vaši mali cukrári ! 

 

                                                                      p.uč. Rebejová 

 

 
 

Kreatív  

Žiaci, ktorí navštevujú krúžok Kreatív, získavajú počas tvorivých činností 

vedomosti a zručnosti o rôznych materiáloch a technikách, rozvíjajú si svoju 

kreativitu a estetické cítenie. V "dielničkách" si rozvíjajú nielen obrazotvornosť 

a fantáziu, ale aj jemnú motoriku.Výsledkom tvorivej činnosti detí sú malé/veľké 

umelecké diela, ktoré skrášľujú nielen priestory školy, ale i domáce príbytky. 

p.uč. Zahoranová 
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Ekologický krúžok                                             
Tento rok sa práca členov ekologického krúžku nesie v znamení témy Odpady. 

Už v mesiaci september sa aktívne členky Emka a Elka Škorecové a Paula  

podieľali na monitorovaní množstva netriedeného odpadu v našich triedach. 

V súčasnosti podklady, ktoré získali, spracúvajú žiačky siedmej triedy pod 

vedením pani učiteľky Ácsovej  a o podrobnostiach ich zistení Vás budeme 

informovať prostredníctvom nástenky vo vestibule školy.  

Na začiatku školského roka sme v spolupráci s detským centrom Moruša dosadili 

do vyvýšených záhonov v školskej záhrade nové druhy byliniek a opatrili ich 

menovkami. Dúfame, že táto iniciatíva neskončí pod rukami miestnych vandalov 

rovnako ako hotel pre hmyz, do ktorého sa koncom leta začali sťahovať prvé 

bezstavovce, ale už v ňom neprezimujú. 

Na adventné obdobie plánujeme výrobu vianočných dekorácií z prírodných 

materiálov a počas zimy prikrmovanie drobných spevavcov v okolí školy. Okrem 

toho chystáme výrobu samozavlažovacieho  kvetináča z PET- fľaše a pestovanie 

chutnej žeruchy a pažítky priamo v triede. 

p.uč. Lavrincová   

                                                                                                                                  

Tanečný krúžok 
Tanečným krokom a rytmickými pohybmi deti vchádzajú do tanečného sveta 

do našej vynovenej tanečnej sály. Tento rok nám pritancovalo 30 šikovných 

prváčikov. Tanečníci sa už stihli odprezentovať krásnymi choreografiami 

seniorom a hosťom zo zahraničia. Čaká ich vianočné mestečko, vianočná 

besiedka i veľké podujatie vianočného stretnutia v Mestskej hale.  

Tancu zdar! 

                                                                    p.uč. Zemanová 

 

Florbal  
Už druhý rok v našej škole aktívne pracuje krúžok Futbal/florbal. Je 

zameraný na tieto dva športy, kde hlavne florbal v posledných rokoch 

naberá na sile. Je to hra podobná hokeju, avšak nehrá sa na ľade, ale v 

telocvični s ulíkovo-plastovými hokejkami a plastovou loptičkou, ktorá 

je aj poznávacím znakom florbalistu ako doplnok na školskej taške alebo 

kľúčenke. V tomto školskom roku sme zorganizovali florbalový turnaj dievčat 

obvodného kola aj v našej škole, v ktorom sme obsadili tretie nepostupové 

miesto. O týždeň sa aj chlapci zapojili do turnaja v ZŠ Na Hôrke. 

Aj keď sme nepostúpili, veríme že tréning a aktivita nielen na krúžku 

nám dopomôžu k úspešnejšiemu výsledku v budúcom šk. roku. Najbližšie nás 

čaká vianočný futbalový turnaj o putovný pohár uja Santu, ktorý sa bude 

konať posledný týždeň pred Vianocami. 

p.uč. Topor 
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Zahrajme sa 

 
 

Matematické okienko  
                                                                                     Koľko vidíš trojuholníkov?                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Pridaj jednu zápalku tak, aby platila  rovnosť. 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
Dokážeš vyriešiť príklad ? 

 

 
 

 

Správnu odpoveď odovzdaj členom žiackej rady a 20.12.2017 vylosujeme 

výhercu sladkej odmeny.  

Nezabudni napísať svoje meno a triedu. 
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Pre zvedavých čitateľov 

 
1. Akej národnosti bol Archimedes?      

2. Kedy, kde a kto na Slovensku vydal  prvú slovenskú kuchársku knihu?                 

3. Ktorý Slovák ako prvý predložil panovníčke Márii Terézii návrh na vytvorenie 

prvej vysokej školy lekárskej v Uhorsku so sídlom v Banskej Štiavnici?  

4. Ktoré dve základné vrstvy tvoria našu kožu?   

5. Ktorý básnik dostal pomenovanie „slovenský Homér“?     

6. Aké bolo občianske meno spisovateľky Kláry Jarunkovej?    

7. Je pravda, že deti rastú najrýchlejšie na jar?        

8. Koľko včiel žije v jednom spoločenstve včiel?        

9. Z čoho je tvorená najväčšia časť prachu v našom byte? 

10. Ktoré mesto sa považuje za najkrajšie na svete? 

 

 

10. Jericho, ktoré leží v Palestíne. 
 9. Zo zvyškov našej odumretej pokožky. 
 8. Zvyčajne 25000 včiel. 

 7. Áno, je to pravda. 

 6. Klára Chudíková. 

 5. Ján Hollý 

 4. Pokožka (epidermis) a zamša. Pod kožou sa nachádza ešte podkožné väzivo. 

 3. Kežmarský rodák Ján Daniel Perlitzi podal návrh v roku 1750. 

 2. V Banskej Bystrici v roku 1914 vyšla Nová slovenská kuchárka, ktorú napísala   

     Terézia Vansová. 

 1. Archimedes bol Grék. 

 

 

Povedali deti 

 
V maminom brušku je bábätko, iba neviem, ako ho zhltla. 

Na mamičky sa nekričí, lebo sú osožné. 

Babička je tlstá preto, že je plná lásky. 

Čím je človek  starší, tým sú jeho zuby drahšie. 

Keď babku bolia zuby, jednoducho ich dá do pohára. 

Raz som bol taký chorý, že som mal 40 kilovú horúčku.  

Sestričky v nemocnici musia byť sterilné.  
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Zo školských lavíc 
 

- Danka, ty si zjedla celý pomaranč? Veď si mala dať polovičku bratovi. 

- Ja viem, ale bol taký malý, že polovičku nemal. 

 

- Vidím Janko, že si už zdravý, hovorí učiteľ dejepisu žiakovi. Odkedy si bol 

vlastne chorý?  

- Od druhej svetovej vojny, pán učiteľ. 

 

Rovina je kopec, ktorý je rovný. 

 

Ponúkame nepovinné predmety: 

- Ženská logika 

- Poľovnícka latina 

- Pohárová matematika 

 

Guľa je taký veľký bod, ktorý môžeme gúľať. Je to teleso, ktoré má všetky uhly 

zahnuté dovnútra, aby neprečnievali. Valec má tvar nafúknutého obdĺžnika. 

 

Polostrov je taký ostrov, ktorý úplne nedokončili. 

Obyvatelia Sardínie sa volajú sardinky. 

 

Zdroj: časopis Rodina a škola 

2013  

 

 

 

 

 

 
Ktorý pirát nemá na obrázku 

dvojníka? 
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Vtipy 
 Pýta sa učiteľ: „A čím je tvoj otec, keď nemá nikdy čas 

prísť do školy?“ Žiak odpovedá: „Učiteľom.“ 
 

 

„Pripravte sa, deti, napíšeme si previerku,“ hovorí učiteľ.  

Vierka sa prihlási: „A pre koho mám písať ja?“ 

 

Učiteľ sa čuduje, ako môže jeden človek narobiť toľko chýb. Žiak sa bráni: 

„Vôbec nie jeden, pomáhali mi otec aj mama!“ 

 

 „Povedala si doma, že si dostala päťku z matematiky?“ „Povedala.“ 

„A čo na to rodičia?“ „Nič. Neboli doma.“ 

 

Pýta sa učiteľka druháčika Jožka: „ Aké ročné obdobie poznáš?“„ 

Školský rok a prázdniny.“ 

 

 

„Paľko, ty si ale múdry. Celý šlabikár vieš naspamäť...“„Akoby nie. Veď už tretí 

rok chodím do prvej triedy...“  

 

„Janko, povedz slovo, ktoré bude mať viac „o“! “„Góóóóóóóĺ! “ 

 

„Jožko, čo si taký smutný? “„Už ma ten život nebaví! Každý deň do školy! 

Čo je to za život?! “„Aspoň budeš múdry! “„Aj tak všetko zabudnem, kým 

vyrastiem! “ 

 

Otec nie je spokojný s vysvedčením svojho syna. Odpáše preto remeň a chystá sa 

syna vyprášiť. Najprv však prednesie pedagogickú reč : „Nerád ťa, synu, bijem, 

ale zaberie mi to menej času, ako keby som sa mal s tebou učiť... “ 

 

V žiackej knižke mal Jožko napísané: Priniesť 1€ na Afriku.  

Otec odpísal: „ Nikde nepôjde, neposlúcha!“ 

 

Rozprávajú sa dve žiačky: „Mňa priniesol bocian. “ 

„A ja som zase vypadla oteckovi z oka. “ 

 

Sedia malí prváci a jeden hovorí druhému: „Už len 54 rokov.... a ideme do 

dôchodku. “ 
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Z našej jesennej tvorby 
 

Bolo červené jabĺčko,                              Jabĺčko vyrástlo na stromčeku, 

chutilo sladko, sladúčko.                          ktorý vyrástol pri krásnom domčeku. 

V jablku sladká bola šťava,                      Uvarím si z neho džem 

a vieme, že je veľmi zdravá.                     a potom ho rýchlo zjem.     

    

   Čo z neho ostane, nechám v pivnici,  

 na veľkej drevenej polici. 

                                  Neskôr si z neho dám na koláčik,  

                                       keď príde môj miláčik. 

                             Napísali sme túto peknú báseň 

                                       a už prišla farebná jeseň. 
 

žiaci 4.C triedy 

Tajničkovo                                                                                                    

1.Veselý daj do 

podstatného mena    

2.Zviera na písmeno E 

3.Modré ovocie s kôstkou 

4.Hmyz, ktorý sa podobá 

lienke 

5.Posledný po anglicky 

6.Modrá, daj s dlhým 

e na konci 

7.Own po slovensky 

8.Jazdíme v ňom  

9.Vec, s ktorou sa šije 

10.Striháme s nimi 

11.Jablko je zelenina alebo        

ovocie? 

12.Jazdíme po nej autom 

13.Pohyblivé schody /j.č./ 

Pomôcky:  last, eskalator, vlastný        ........................................                    

S. Szombayová 6.A 
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1. Kúpeme sa v nej 

2. Keď je niekto silný, tak má ... 

3. Má 4 kolesá 

4. Máme ho na tvári a dýchame ním 

5. Je to bláznivé zviera, 

6. Pijeme ho, keď sme chorí 

7. Striháme s nimi 

8. Meno v kalendári 27.12. 

 

9. Píšeme ním 

10.Značka rastlinného masla  

11.Keď niekoho ľúbiš, tak je to .. 

          12.Ročné obdobie 

          13.Z komína ide 

          14.Značka syra 

          15.Šijeme s ňou 

          16.Končatina tela 

          17.Hudobný nástroj na písmeno x... 

 

 

 

............................................  ................................. 

 

 

 

S. Vrábelová, 6.A 

 

  

 

 

Jazykolamy 

Nemá Peter ani meter, meria meter ten náš Peter? 

Išiel pštros s pštrosicou a pštrosíčatkami pštrosou ulicou.   

Najvyrukavičkovanejší. 

Ak Júlia nenaolejuje koľaje, naolejuje Lajo Júliu.  

Popukané pukance popukali na popukanej panvici. 

 
V ZOO  

Jožko: Ocko ? Kúpiš mi tú opicu?  

Otec: A načo ti bude?  

Jožko: Chcem sa pozerať ako sa premení na človeka. 
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Hádanky 

 

KTO JE NAJRÝCHLEJŠÍ MALIAR?                                                (oldakrz) 

NENÁHLI SA, NEUTEKÁ,  NEROZKÝVA ZVONČEK.      

NA CHRBTE MÁ MIESTO MECHA -CELÝ MALÝ DOMČEK                (kámils ) 

NEVIDÍ , NO POČUJE, IBA V NOCI HODUJE.                              

(reipoten) 

Vianoce sú krásny sviatok,  

Mamičke dám pekný kvietok.  

Darček každý dostať chce,  

Sestra sa v rohu chichoce. 

 

Zozbierala a napísala I. Raczká 6.A 

 

VIANOCE                                                               
Vianoce, Vianoce prišli už k nám  

všetci sa tešíme radosť už mám.  

Príde k nám Ježiško,                                                                   Maľba 

cez naše okienko.  

Na štedrý deň                                                     Chlap ako hora, pomaly sa vlečie,  

aj ja variť viem.                                              vlásočky mu stoja, koláčik sa pečie.  

Pomôžem mamičke,                                              Má on jednu mať i jedného otca,  

so šalátom k rybičke.                                   voľačo on namaľuje za pomoci štetca.  

                                                                          Namaľuje laň, na jeho veľkú dlaň.  

Keď sa všetci najeme,  

do izby sa na hviezdy pozrieme.                                             S. Szombayová 6.A 

Zazvoníme so zvončekom,  

otvorím dvere a plná izba darčekov.  

 

Darčeky sú rozbalené,  

so sestrou sa rozplačeme.                                     

Lebo veľkú radosť máme,  

hneď sa s tým radi zahráme.  

 

Zazvoní zvonec  

a Vianoc je koniec.  

N. Zemanová 6.A 
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 Lady Gaga  
 

Jej pravé meno je : Stefani Joanne 

Angelika Germanotta.  

 

Narodila sa 28.marca v roku 1986, 

Manhattan, New York.  

 

Jej umelecké meno je Lady GaGa.  

Je americká speváčka , skladateľka a herečka.  

Najprv vystupovala v divadle a počas strednej školy účinkovala vo 

viacerých divadelných hrách.  

Študovala na Tisch School of the Arts, fakulte NYU, ale potom odišla ...  

Hrala v rockovej kapele Lower East Side, a keď odišla, skontaktovala sa 

s vydavateľstvom Def Jam Recordings. 

 

V roku 2008 vydala debutový album The Fame , sprevádzaný singlami 

Just Dance a Poker Face, ktoré sa stali medzinárodnými hitmi, 

nominovanými na cenu Grammy .  

O rok neskôr vyšiel jej EP album, The Fame Monster (2009), na ktorom 

sa objavila mimoriadne úspešná skladba Bad Romance.  

V máji 2011 vydala svoj druhý štúdiový album s názvom Born This Way, 

ktorý viedol hudobné rebríčky vo viac ako 20 krajinách.   

Žáner hudby : Electropop, Dance-Pop, Soft Rock ...  

 

Hrá na klavíri, elektrickej gitare a spieva.  

 

                                                

                                               

        upravila:  L.Šugrová 5.A 

 



                                                                                                                                                                                     

 24 

 

 
                                  

 

 

 
Aj keď si to väčšina z nás neuvedomuje, blížiace sa sviatky radosti a pokoja sú 

späté s rozmanitými odvetviami chémie. V prvom rade sú to vyplavované dávky 

adrenalínu pri zháňaní vianočných darčekov. V ďalšom plná prietrž sledov 

chemických reakcií pri trávení cukrov, tukov, bielkovín a iných živín, ktoré 

dostaneme do tela z preplnených stolov s dobrotami. Prečo to ale píšeme?  

 

Čerešničkou na torte nielen sviatkov, ale aj celého roka je všetkými očakávaný a 

obdivovaný novoročný ohňostroj. Čo to ten ohňostroj 

vlastne je a ako vzniká?  

 

Samozrejme, všetko od výstrelu až po krásny trblietavý 

farebný efekt má na starosti CHÉMIA.  

Ohňostroj je svetelný a zvukový efekt spôsobený 

uvoľnením energie chemickými reakciami pri horení alebo 

explózii špeciálnych výbušnín nazvaných zábavná 

pyrotechnika.  

 

Pyrotechnika sa plní sírou, pretože je vysoko horľavá. Ďalšími prísadami do 

ohňostrojov sú alkalické kovy, ktoré dodávajú oslňujúcim výbuchom na nočnej 

oblohe farby. Každý prvok horí charakteristickým plameňom. Ako to teda 

prebieha? Bum... hviiiiizd... červenááááá – všetci vieme, že v rakete by sme našli 

lítium. A teraz ššššššškrk.... píííííííísk – žltááááá.  

Tam bol, prirodzene, sodík. A pozor... teraz dve naraz... PRÁSK – TRESK -

PLESK...chvíľu ticho a nakoniec... UUUUAAAAAAAAU!  

Fialová a modrá spôsobená draslíkom a céziom.  

 

Už teraz sa tešíme na sled farebných iskričiek, svetielok a pachu síry vo 

vzduchu. Jediné, čo nám môže tento nádherný zážitok pokaziť, je hmla alebo 

predčasný spánok.  

 

Preto vám želáme pekné počasie cez sviatky, oddychujte a keď budete 

pozorovať výnimočný ohňostroj nad svojimi hlavami, spomeňte si, 

čo tú krásu vytvorilo! 

 

A nezabudnite, že zábavná pyrotechnika patrí do rúk osobám 

starším ako 18 rokov! 
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Želáme Vám príjemné a pohodové zimné prázdniny, plné snehu - 

na snehuliaka, plné ľadu - pre korčule a veľa veselých zážitkov -

pre Teba. 
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Kupón číslo 12                                         NESKÚŠAŤ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Neskúšačik  
 

Keď sa zabudneš pripraviť na vyučko , použi Neskúšačika! 

 

 

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

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

ďalšieho čísla. Časopis vyjde opäť v júni 2018. Svoje nápady, krížovky, 

básničky, príbehy môžete odovzdať členom redakčnej rady do 5. 6. 2018.                                        

                                                               Ďakujeme 

Kupón   číslo 12 - Neskúšať  -  nájdeš  v tomto  čísle.   
Môžeš ho použiť, ak si sa nepripravil na hodinu a nechceš dostať zlú známku. 

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

Do prípravy tohto čísla sa zapojili: 
4.C, L.Šugrová, S.Vrábelová, S.Szombayová, I.Raczká, N. Zemanová 6.A  

 

Všetkým prispievateľom ďakujeme a posielame sladkú odmenu. 

Časopis si môžete  prísť zakúpiť za 0,20 €,  
do kancelárie  p. zást. Moravčíkovej               / prízemie/ 

 

 

Prajeme Vám príjemné zimné prázdniny! 
 

Školský časopis ZŠ Škultétyho v Nitre 

Školský rok: 2017/2018 

Ročník:6 

Číslo: 12 

Redakčná rada: N.Bariaková, K.Raczká 

Mgr. Z. Antalíková, Mgr. D. Moravčíková, Mgr. G. Šatková

 

 

http://www.google.sk/imgres?q=u%C4%8Dite%C4%BEky&num=10&hl=sk&biw=1280&bih=666&tbm=isch&tbnid=msfKg_pC4BZLEM:&imgrefurl=http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2006121426&docid=5Tep5rCn2oQn8M&imgurl=http://www.pozitivni-noviny.cz/test/gallery/Image/2006/ucitelka.jpg&w=259&h=359&ei=b7mjUPrqDIXvsgbb7IA4&zoom=1&iact=hc&vpx=176&vpy=161&dur=14&hovh=264&hovw=191&tx=94&ty=111&sig=110097020946477891691&page=2&tbnh=149&tbnw=106&start=20&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:20,i:132
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Nakresli si, čo si robil cez Vianočné prázdniny 


