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ÚVODNÍK 

   

    
                  Po prvýkrát sa Vám v školskom roku 2014/2015 prihovárame 

prostredníctvom školského časopisu Pod lavicou, ktoré vychádza pred najkrajšími 

sviatkami v roku, pred Vianocami.  Pokúsime sa Vám priniesť množstvo 

zaujímavostí zo života našej školy a mimo nej. 

         Naša škola sa aktívne zapája do rôznych akcií a súťaží organizovaných pre 

žiakov našej ZŠ. 

         Časopis Pod lavicou Vám prinesie prehľad akcií a súťaží organizovaných na 

1. a 2. stupni našej školy. Môžete si prečítať rubriky, ktoré pre Vás pripravujú 

členovia redakčnej rady a samozrejme v časopise nájdete práce žiakov, ktorí 

prispievajú do nášho časopisu vlastnou tvorbou, za čo všetkým veľmi pekne 

ĎAKUJEME a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

 

         Čítajte Pod lavicou, je to časopis pre Vás o Vás......!!! 
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Otvorenie nového školského roka  
Prvé septembrové dni sú už za nami. Mnohí sa možno ešte v 

myšlienkach občas vrátime k otvoreniu nového školského roka 

2014/2015. Privítali sme nových prváčikov i ďalších nových žiakov, 

ktorí k nám nastúpili práve v septembri. Veríme, že všetkým sa 

bude rovnako dobre dariť, aby na konci januára či júna boli 

spokojní so svojimi výsledkami.  

 

Pasovačka prvákov    
Pre žiakov 1.A,B,C si pripravili ich triedne pani učiteľky zaujímavé podujatie – 

pasovačku prvákov. Nebolo doteraz zvykom, aby sme našich najmenších pasovali 

za žiakov základnej školy, ale tento rok sme sa rozhodli našich prváčikov pasovať 

za riadnych žiakov našej školy. Deti viac získavajú vzťah k spolužiakom a ku škole, 

a dúfame, že sa bude pokračovať v tejto tradícii.  

25. 09. 2014 bol veľkým dňom pre prvákov. Čakal ich zaujímavý  a namáhavý deň. 

Na tento deň si deti  museli šetriť všetky svoje sily a len splnením všetkých úloh 

mohli byť pasovaní za „platných prvákov“ – žiakov našej školy. Pasovačka 

prebiehala v školskej jedálni. Našimi hosťami boli v prvom rade rodičia našich 

skvelých prvákov, starí rodičia, ale aj ich súrodenci. Pasovanie prvákov si prišli 

pozrieť  aj  pani riaditeľka Mgr. Martincová a pani zástupkyňa Mgr. Trusková. 
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„Záložka do knihy spája školy" 

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu vyhlasovaného 

Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave pod názvom "Záložka do knihy 

spája školy". Družobnou školou sa nám stala ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice, 

v Čechách. Kamaráti z družobnej školy našim žiakom poslali veselé, pekné a 

nápadité záložky do kníh.  Naši žiaci opätovne vyrobili českým kamarátom záložky 

plné veselých motívov zobrazujúcich obľúbených knižných hrdinov. Do projektu 

sa zapojili takmer všetci žiaci školy so svojimi pani učiteľkami, od 1. až po 8 

ročník. Vyrobili spolu 257 záložiek. Takouto jednoduchou a príjemnou formou sa 

dajú nadviazať družobné kontakty medzi školami. 

Informácie o družobnej škole si žiaci môžu pozrieť na stránke 

http://www.skolylibochovice.cz/zs/ 

 

 
 

21. október je svetový deň jabĺk 
Žiaci 2. A, B na krúžkoch Šikovníček a Výtvarníček  kreslili a maľovali rôznymi 

technikami jabĺčka, ktorými  si potom vyzdobili interiér školy. Na chodbe si 

pripravili súťažné stoly „O najkrajšie jablko“, kde si každý žiak vystavil to 

svoje. Najlepší dvaja  s najkrajším jabĺčkom boli odmenení. V triedach zas  mali 

pripravené stoly s pochúťkami z jabĺk, s chutnými jablkovými koláčikmi, sušenými 

či strúhanými jablkami a inými dobrotami ktoré pripravili mamičky žiakov. Vedúca 

ŠJ zabezpečila pre každého žiaka roč.1.-4. jablko, ktoré žiaci 2. A,B roznášali po 

triedach v košíkoch v deň sviatku. Žiaci 3. a  4. ročníka  zas v tento deň čítali 

deťom v triedach prvých ročníkov Rozprávku o Červíkovi Ervínovi, ku ktorej si 

v triede spravili  aj výstavku výtvarných prác. Kreslili červíka Ervína, ktorý býva 

v jabĺčku. Malou výstavkou  jabĺk, jablkových koláčov, nápojov a rôznych iných 

dobrôt si pripomenuli deň jabĺk aj žiaci z 5.A,8.A i 9. A.  

http://www.skolylibochovice.cz/zs/
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Stretnutie s dôchodcami 
Dňa 12.11. v miestnosti ŠJ naši žiaci kultúrnym programom pozdravili dôchodcov z 

miestnej časti Klokočina. Ako hostia k nám zavítal  p.primátor Dvonč,  poslanci za 

miestnu samosprávu. Kultúrny program - tanček - predviedli žiaci 1. ročníka pod 

vedením p. uč. Zemanovej. Žiaci 7. ročníka  - Púšová, Baková, Kopáč a Bartošová 

obohatili kul. program o báseň venovanú starým rodičom, sólovou hrou na gitaru  a 

ľudovou piesňou. 

Aj takýmto spôsobom sa snažíme spájať generácie mladých a starších ľudí. 

Nezabúdať na nich a vedieť im poďakovať za ich starostlivosť. 

 

 
 

 

Beseda s cestovateľom, „svetobežníkom“, motorkárom Erichom 

Domčekom 
Na besedu pre šiestakov a ôsmakov sme si pozvali cestovateľa, pána E. Domčeka, 

ktorý na motorke precestoval veľa krajín. „Dvojkolesovým tátošom“ prebrázdil 

územie Európy od ďalekého východu, až po Portugalsko, Severnú a Južnú 

Ameriku. Podelil sa s našimi žiakmi o zážitky a skúsenosti z týchto ciest. 

V besede sa zameral najmä na krajiny Blízkeho východu – Irak, Irán, Afganistan 

– pre nás, našu mentalitu, tak vzdialené krajiny. Stretol sa v nich s veľmi 

pohostinnými ľuďmi. Podotkol, že čím sú ľudia jednoduchší a chudobnejší, tým si 

viac pomáhajú, sú obetaví a priateľskí. Veľakrát sú šťastní aj s málom čo majú. 

Žiakom prostredníctvom množstva fotiek opísal život a zvyky ľudí v týchto 

krajinách. Beseda sa im veľmi páčila, tak sme sa s cestovateľom – 

motorkárom pánom Domčekom dohodli, že na jar k nám zavíta opäť 

a prinesie zážitky z Ázie – z Vietnamu, kam sa chystá v týchto dňoch 

cestovať na motorke. 
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Zelená škola 

Premýšľali ste niekedy nad tým, čo pre Vás znamená naša škola? Je to 

iba priestor, kde prežívate viac času ako Vám je príjemné? Je to 

budova, v ktorej sa stretávate so svojimi kamarátmi a plánujete 

spoločné voľno časové aktivity alebo je to miesto, ktoré Vám umožňuje 

spoznávať okolitý svet a jeho vzťahy a zákonitosti.  Zelená škola je 

program, v ktorom si žiaci môžu vyskúšať nástrahy vzájomnej spolupráce pri 

riešení environmentálnych problémov školy a spojiť svoje sily zoči-voči 

praktickým výzvam. Škola zapojená do programu postupuje podľa siedmych 

krokov, ktoré sú vyobrazené na nástenke vo vestibule. Prvým z nich je založenie 

Kolégia zelenej školy- teda vytvorenie skupiny žiakov, rodičov a zamestnancov 

školy, ktorí sú ochotní byť „hnacím motorom“ počas nasledujúcej dvojročnej 

cesty ku certifikátu. 

 Ak máte chuť a odvahu stať sa členom kolégia, obráťte sa na svojho 

triedneho učiteľa, p. uč. Lavrincovú alebo sa zapíšte priamo na vyhradené miesto 

na nástenke. 

 

Nové interaktívne tabule 
V tomto školskom roku pribudli do tried na ročníkoch 1. – 4. tri nové interaktívne 

tabule. Deti si na nich môžu precvičovať svoje vedomosti, písať interaktívnym 

perom, kresliť, spájať slová, obrázky, dokonca si s textami piesní zaspievať 

i zatancovať – interaktívne, s obrazom. 

Pani učiteľky si vždy prichystajú nové a nové zábavné hodiny, ktoré rozvíjajú 

myslenie, tvorivosť, pozornosť, či  aktivitu každého dieťaťa. 
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Púšťanie šarkanov – „Šarkaniáda“ 
„Šarkan letí, šarkan letí, za ním chlapci, za ním deti...“.  

Takto sa ozývalo v areáli našej ZŠ v stredu 15. októbra. Prebiehala totiž 

ŠARKANIÁDA – púšťanie šarkanov, jedna z najmilších jesenných aktivít pre deti. 

Akciu si trieda 1.A,B,C pripravila v rámci pobytu vonku v doobedňajších hodinách. 

Žiaci sa usilovali so svojimi šarkanmi čo najefektívnejšie predviesť. V teň deň 

nám aj popršalo, ale počasie nás má veľmi rado a keď sme so šarkanmi prišli von, 

prestalo pršať a vietor začal fúkať ako na objednávku – ani silný ani slabý. 

Mnohým žiakom sa podarilo dostať šarkany do úctyhodnej výšky a niekoľko 

sekúnd ich tam aj udržať. A hoci všetci mali šarkany vyrobené odborníkmi, nie 

každému šarkan aj vzlietol a deti boli z toho dosť rozčarované.  Deti aj pani 

učiteľky sa pri púšťaní šarkanov vyšantili dosýtosti a tešia sa na ďalšie akcie, 

ktoré tento školský rok prinesie... 

 

Hrady a povesti 
Žiaci 5.B triedy sa v rámci vyučovania SJL zúčastnili v knižnici A. Kmeťku 

na prednáške s Mgr. Záborskou s názvom Hrady a povesti. Prednáška bola 

spojená s ukážkami hradu. Každý hrad bol začlenený do mapy - aby žiaci 

videli jeho polohu a miesto, kde sa nachádza. Pri každom hrade prednášajúca 

oboznámila deti o živote na hrade, kto na ňom pôsobil a čím bol významný. Pri 

každom hrade hovorila aj o povesti daného hradu. Po prednáške žiaci formou 

hier  odpovedali na poznatky, ktoré sa dozvedeli, skladali puzzle o hradoch a k 

nim priraďovali postavy panovníkov. 

Žiaci mali možnosť overiť si svoje poznatky z dejín, z geografie, poznali povesti. 

Hovorili sme o hradoch: Bratislava, Nitra, Červený Kameň, Trenčín, Orava , 

Bojnice. 
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Tutanchamonove poklady 
Žiaci 2.stupňa sa zúčastnili v bratislavskej Inchebe na výstave Tutanchamon 

– jeho hrobka a poklady. Na vlastnej koži zažili pocity objaviteľa hrobky 

Howarda Cartera pri otváraní faraónovej hrobky v roku 1928. Výstava odhaľuje 

bohatstvo a poklady starobylej civilizácie. Jej cieľom je poskytnúť pravdivé 

informácie o živote a smrti faraóna Tutanchamona. Exponáty sú vernými kópiami 

originálov. Bolo to veľké dobrodružstvo pre všetky naše zmysly a budeme na 

tento zážitok dlho spomínať. 

 

Návšteva planetária  
Chcete bližšie spoznať naše planéty, dozvedieť sa viac o Slnku alebo Mesiaci? 

Poďte s nami do planetária. Žiaci 3.A a 3.B triedy túto  možnosť využili, navštívili 

planetárium M. Hella v Žiari and Hronom a už vedia, že okolo Slnka obieha 8 

planét, naša planéta Zem je jediná na ktorej je život, vedia už, že Mesiac mení 

svoju podobu – striedajú sa mesačné fázy a ešte veľa užitočných informácií 

o vesmíre. Už sa tešia na budúci rok, keď pôjdu odhaliť ďalšie  záhady vesmíru 

s Mirkom Vesmírkom, ktorého spoznali v planetáriu. 

 

 
 

Guľko Bombuľko 
Pre žiakov 1. stupňa nacvičili žiaci 7. a 9. ročníka dramatizáciu rozprávky Guľko 

Bombuľko. Veľkí školáci svojím vystúpením prejavili  kus odvahy, šikovnosti 

a nápaditosti. Vyrobili si kulisy pre predstavenie, jednoduché ale výstižné 

oblečenie, navrhli si scenár, jednotlivé texty pre postavičky, vymysleli si 

pesničku, ktorú naučili malých divákov, sami si divadelné predstavenie uvádzali. 

Na záver predstavenia moderátorka, deviatačka, S. Minárová otázkami preverila 

pozornosť školákov. Odborne na mladých hercov dohliadali triedne pani učiteľky 

Mgr. Javorová a Mgr. Šavelová.  Po predstavení školáci výtvarne stvárnili 

vzhliadnutú rozprávku. Spoločne si vyrobili plagát plný Guľkov Bombuľkov 
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a hrdinov z babičkinho dvora. Z divadielka si odniesli ponaučenie o tom, ako si 

máme vzájomne pomáhať a ľúbiť sa, ako si nemáme ubližovať a osočovať sa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasovanie do cechu čitateľov 
Dňa 26.11.2014 sa žiaci 1.A a 1.B stali mladými čitateľmi Krajskej knižnice Karola 

Kmeťku na Klokočine. Pasovala ich do "Cechu čitateľov" samotná kráľovná 

knižnice - Mirka. Malí čitatelia dostali čitateľské preukazy a pamätný 

list.  Vstúpili tak do sveta krásnych knižiek. Želáme im veľa radosti z objavovania 

dobrodružstiev skrytých v nich.    
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Dramatický krúžok v anglickom jazyku 
 V tomto školskom roku dramatický krúžok v anglickom jazyku zahájil svoju 

piatu „divadelnú sezónu“. Po úspechoch, ktoré na pôde školy zožali 

predchádzajúce predstavenia - napr. Saint George and the dragon, s 

nezabudnuteľnými: B. Lukačovičom, L. Púšovou a V. Bartošovou - dnes už 

siedmakmi - v hlavných úlohách. Ďalej Kamennej polievke, v ktorej si zahrala K. 

Sheghnessy s Ch. Gergélym, sme sa tento rok pustili do nácviku krátkej 

rozprávky The little red hen, v ktorej sa predstavia nováčikovia z 1.A a 2.B po 

boku ostrieľaných štvrtákov. Držíme im palce, aby ich to na krúžku bavilo až do 

úspešného konca. So svojim predstavením sa plánujú predstaviť na Deň Zeme. 

 

Kamarátka knižka  

Krúžok  navštevujú  deti zo 4.A triedy. Hlavnou náplňou krúžku je návšteva 

knižnice A. Kmeťku, kde si pravidelne vymieňame knihy a každý mesiac 

absolvujeme jeden tematický deň v knižnici. Dňa 4.11. 2014 sme sa stretli 

na besede so súčasnou najvýznamnejšou českou spisovateľkou detskej 

literatúry Ivonou Březinovou a oboznámili sa s jej tvorbou. 

 

Tabletovo – počítačový 
V tomto školskom roku začíname pracovať s tabletmi, ktoré sme získali v rámci 

projektu. Učíme sa so žiakmi spracovať video, pracovať s rôznymi aplikáciami, 

ktoré tablety poskytujú, animovať obrázky a predmety, či vyrobiť komix. 

Postupne si zdokonalíme svoje v zručnosti v používaní aj inej IKT techniky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 12 

 

Čarovná čitáreň  

Je otvorená pre všetkých žiakov školy, každý utorok od 13:00 do 14:30. Ponúka 

veľkým aj malým čitateľom veľa pekných a zaujímavých kníh. V novembri sme 
zakúpili z RP 41 nových titulov – detektívky, čarovné príbehy o vílach, knihy pre 

najmladších čitateľov, knihy o zvieratkách, či príbehy zo život dospievajúcich 

chlapcov a dievčat. Vedenie školy nám poskytlo finančné prostriedky na kúpu 

mimočítankovej  literatúry pre žiakov 3. a 4. ročníka – Pipi Dlhá pančucha 

a Osmijanko sa vracia. Mladým čitateľom želáme veľa krásnych chvíľ pri čítaní 

knižiek a týmto Vás všetkých pozývame do školskej knižnice. 
 

Výtvarníček  
Vám predstavuje jesennú i zimnú výzdobu, ktorú si môžete prezrieť  v 2.B  

triede i vo vestibule školy. Sú to práce detí z krúžku,  ako aj práca pani 

učiteľky Srnkovej. 
 
  

Počítačový krúžok  

Patrí medzi obľúbený krúžok na našej škole. Tento krúžok navštevujú žiaci prvého 

a tretieho ročníka. Cieľom tohto krúžku je rozvíjať základné zručnosti žiakov pri 

práci na počítači. Ponúka hravou formou získavať informatické vedomostí a 

zručností. Okrem pasívnej zábavy pri počítačových hrách sa deti učia pracovať s 

grafickým editorom v programe Skicár a textovým editorom Microsoft 

Office Word. Učia sa pracovať s internetom - vyhľadávanie na webe. 

Nezabúdame ani na bezpečnostné pravidlá pri práci s počítačom ako aj 

s internetom. Poznatky, získané v počítačovom krúžku, využívajú pri ďalšom 

vzdelávaní a v praktickom každodennom živote. 

 

Tvorivé ruky 
Od konca septembra  sa snažíme dokončiť chodbu na I. poschodí / mimochodom - 

chodba má 92 metrov asi 2 metre do výšky, čo je 2x 92 = 184 metrov 

štvorcových/, minuli sme na ňu asi 40 plechoviek farby, pracovalo na nej 

striedavo asi 60 detí a pomáhali aj niektoré pani učiteľky, Domaľovávame línie a 

ešte vypĺňame niektoré útvary.  Robíme návrh na chodbu na II. poschodí,  

Kedysi pani učiteľka Bendová pomaľovala  energoblok  krásnou štylizovanou alejou 

stromov.  Zachovali sa len fotografie toho krásneho dielka, a tak sme sa rozhodli, 

že tú krásu prinesieme do našej školy.  Myslíme, že je to skvelý nápad a podarí sa 

nám rozžiariť priestory druhého poschodia.  DRŽTE nám päste. 
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Turistický krúžok 
Náš krúžok navštevujú deti milujúce prírodu a pohyb v nej. Okrem obdivovania 

prírodných krás, sa čo to zaujímavé dozvedáme,  učíme sa prírode rozumieť 

a chrániť ju. Vždy prajné počasie a dobrá nálada nás napĺňajú radosťou 

a peknými zážitkami / napr. púšťanie šarkanov, tajomstvo kukuričného poľa, 

návšteva Cabajského lesa, naháňačka na Borine, zber sušených rastlín atď./ A to 

máme toľko ešte pred sebou. 

Výroba šarkanov v ŠKD 
Jeseň je v plnom prúde a s ňou aj príroda sprevádzaná pestrými farbami. 

Súčasťou jesene sú aj detské hry, medzi ktoré neodmysliteľne patrí aj výroba 

a maľovanie šarkanov. V mesiaci november sme aj my, žiaci školských klubov 

vyrábali krásnych šarkanov. Vyskúšali sme fantáziu našich žiakov a šarkanov si 

vyrábali sami. Boli všakovakí – malí, veľkí, kreslení, maľovaní, lepení, proste 

nádherní! Vyrobené šarkany sme vystavili na chodbe, aby ich mohli obdivovať aj 

ostatní žiaci a rodičia a hlavne prísna porota našich pani vychovávateliek. 

Nakoniec porota rozhodla, ktoré šarkany sú tie najkrajšie. Všetky šarkany boli 

veľmi krásne a tak boli všetky šarkany aj ocenení. Túto jesennú súťaž nám ešte 

dlho pripomínali krásne šarkany, ktoré zdobili chodby našej školy. 
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Kto príde  k slniečku? 

 

                                                                                                              

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                     

A. Móri 5.B 

 

 

V mori pláva ......           

 
 

 

1. malý drevený domček v lese 

2. dievčenské meno na O a končí sa na a 

3. bubnuje sa s tým 

4. nočný motýľ 

5. trúbi sa s tým 

6. je to na tvári a dýchaš s tým 

7. ...    v krajine zázrakov  

8. manžel kozy 

9. lyžuje sa tam (je to v Rakúsku) 
 

                                                                                                    

R. Maťušová  5.A 
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Získaj zlatú sošku pokladu 

 

 
 

                                                                                                    Ch. Gergely 5.B 

Stratíš sa v ňom .............  

 

1. Súrodenec (nie sestra) 

2. Je to guľaté 

3. Je to pred domom 

4. Bývaš v tam 

5. Je to ostré a šije sa s tým  

6. Je to priesvitné 

7. Je to čierno-biele zviera na lúke 

8. Jedna z farieb 

 

 
 

S. Révay 5.B 
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Ktoré mačiatko sa dostane k mamičke? 

                                                                                                      E. Horská 5.A 

 

 

1. Má to čierno bielo pruhy 

2. Prilieta na zimu 

3. Má to čierne bodky 

4. Žije to v lese a má parohy 

5. Je to ružové a má to rypák 

6. Má to zobák a pláva to 

7. Je to čierno biele a žije to 

v Antarktíde 

8. Robí to iááááá 

 
V tajničke sú samé 

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

 

 

 

S. Bírová  5.A 

 



                                                                                                                                                                                     

 17 

 

Jeden mesiac v roku sa volá: 

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

 

1.bývame v tom 

2. nosíme v ňom vodu 

3.  ...    je sladký 

4. žije v lese 

5. klame 

6. bubnuje sa naň 

7. džem inak 

8. pichá a pekne vonia 

                    Ľ. Baboš 5.A 

 

 

THE CAT QUIZ 
1. What do cat eat? 

a- carrot 

b- ice cream 

c- mice 

 

2. How many years do they live? 

a- one                                                                      

b- two 

c- twelve 

 

3. What are they scared of? 

a- monsters 

b- dogs 

c- frogs 

                                                                                                

4. What do they do when there is a danger? 

a- run                                                                                          

b- sleep 

c- dance 

 

5.-What do they do in winter? 

a- play with ball 

b- skate 

c- riding the bike 

 

Correct answers- 1c, 2c, 3b, 4a, 5a 

                                                                       Z. Kováčiková, A. Grznárová  4.B 
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Zasmejme sa 

 

Mami, ja by som chcela na Vianoce psa..... 

Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok !!!!!  

 

Na Vianoce hovorí mamička Jožkovi: "Jožko, zapáľ vianočný  

stromček."  

Za chvíľu príde Jožko a hovorí: "Aj sviečky?" 

  

Janko sa na Vianoce pýta otca:  

Oco, vieš, ktorý vlak najviac mešká?  

Nie synak.  

No, predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce.  
 

                                                  

 Na Vianoce kričí malý Jožko cez celý byt na mamičku pri 

sporáku:  

"Mami, mami, stromček horí!" 

"Hovorí sa, svieti, a nie horí," poučí ho matka.  

Chlapček za chvíľu zase začne kričať: "Mami, mami, záclony už tiež  

svietia!"  

 

Na hodine dejepisu. 

„Čo bolo po smrti Karola Veľkého, žiaci?“ 

„Pohreb.“  

Na hraniciach vraví hraničná kontrola blondínke: 

„Slečna, môžete sa identifikovať?“ 

Blondínka vytiahne zrkadielko, pozrie sa doň a povie: 

„Áno, to som, ja.“                                                        
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Zoči Voči   
Členovia kapely:  
Michal Žitňanský, Filip Miko, Vlado Kovár, Ján Pisoň   

Zoči Voči je slovenská rocková hudobná skupina z Nitry, ktorá vo svojej tvorbe 

vychádza z hudobných žánrov akými sú metalcore, punk, rock a hardcore. Skupina 

vznikla 9. októbra 2004 a jej zakladateľmi boli Michal Žitňanský s Filipom 

Mikom.  

 

Zo začiatku hrali prevažne prebrané piesne, napríklad od kapiel ako Zóna 

A alebo Konflikt. Postupne začali pripájať vlastné piesne, ktorých autorom je 

prevažne Michal Žitňanský. Dnes prevažnú časť ich repertoáru tvorí vlastná 

tvorba. Svoj prvý album S tebou idem ďalej, kde sa nachádza 11 piesní vlastnej 

tvorby, kapela nahrávala začiatkom roku 2010. 

Melódia je jednoduchá a ľahko zapamätateľná. V textoch dominujú prvky 

porovnávania sa medzi ľuďmi, medziľudské vzťahy, láska, ale taktiež témy 

bežného života. Medzi najznámejšie piesne patrí 3:00, 2012 a Neverím v zázrak.                 

                                                        

                                                        Upravila: M. Foltánová 8.A 
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Škola 
Škola, škola dobrá si,                                             O pár rokov odídeme , 

v ťažkých chvíľach pre mňa si.                              na školu aj zabudneme. 

Škola je sladké pohladenie,                                    Nezabudni ma priateľov, 

mám rada jej zvonenie.                                          čo v trpkej chvíli boli s tebou. 

                                     

                                     Možno sa už nestretnete, 

          no kamarátmi zostanete. 

          A tie spory idú bokom, 

          veď už ubehlo toľko rokov. 

          No keď prídu noví žiaci, 

          určite sa im bude v škole páčiť.          T. Turčeková 7.B 

 

 

Deň žiaka 
Ráno 6:30 znova vstávať,                                   Učiteľka zas striehne na chodbe,  

rýchlo mame učivo vyrozprávať.                         ako včera, podobne. 

Pobaliť sa na poslednú chvíľu                              Keď zazvoní, len mučenie, 

a do školy bežať míľu.                                         načo je to učenie?                                                           

 

Bez prezuviek ani na krok,                                          Na obed sa tešíme, 

to sa robiť nemôže.                                               ale v rade stojíme. 

Do šatne to máme na skok,                                   Vychovávateľky na deti kričia: 

kamarátka pomôže.                                              „Zjedzte to, lebo prídu rodičia!“   

 

Do triedy vojdem,                                                Utekám zo školy hneď, 

špongie lietajú.                                                     schytala som trojek päť. 

Rýchlo tade prejdem,                                           Mame to hneď vysvetľujem, 

kamoši o teste niečo splietajú.                              hádam zaucho nevyfasujem. 

 

Cez veľkú prestávku kopu času máme, 

so všetkými sa porozprávame.                                   

                                                                                     

Hanka, Laura, Viki    7.A 
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Moriak 

Na tom našom dvore 

máme malé more 

a na mori moriaka 

čo ma vždycky vyľaká. 

 

Moriak kričí na morku: 

Morka, kúp si ponorku, 

dám ti guľku mramorku.                                                   

 

S. Varga 4.B 

 

 

 

Dopravný prostriedok  

 

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

 

/Pomôcka: hračky/ 

 

 

      L. Borzová 3.A 

 

 

  

 

Príde k nám ................................... 

 

1.Svätý  ....... chodí na bielom koni 

2. Január patrí medzi aké ročné 

obdobie? 

3.  ....... na ľade. Vianoce na blate. 

4. Čo deti zvyknú stavať, keď 

napadne sneh? 

5. Zo stromov na jeseň padá ... 

6. Cez zimu nosíme – rukavice, 

čapicu a ...  

7. Na jeseň deti púšťajú ... 

 

                                                            D. Humayová  7.A 
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 Čas vianočný 
Povery na  Vianoce 
vytvorené ešte v dobe Keltov a starých Slovanov sa odzrkadľujú aj vo zvykoch, 

ktoré zachovávajú ľudia 21. storočia:  

♠ Kto nájde v jablku rozkrojenom pri štedrovečernej večeri z jadier krížik, vraj 

do roka zomrie. Komu zostanú jadrá neporušené alebo budú mať tvar hviezdy, 

bude celý rok zdravý.  

♠ Roztavené olovo alebo vosk sa vleje do studenej vody. Podľa tvaru zrazeniny  

odhadneme, čo nás v budúcnosti čaká. Srdce znamená lásku, kniha štúdium, kríž  

smrť.  

♠ Na Štedrý deň sa nemá nič požičať, inak sa privolá bieda s núdzou.  

♠ Od štedrej večere sa nikdy nemá vstávať, aby neprišla smrť.  

♠ Keď sa nohy štedrovečerného stola obtočia nitkou, domu sa celý rok vyhnú 

zlodeji.  

♠ Mince alebo rybia šupina položená pod tanierom prinesie peniaze.  

♠ Zbytky od večere zakopeme k stromom, aby mali dostatok ovocia.  

♠ Psovi, kocúrovi, gunárovi a káčerovi daj cesnak, aby boli ostražití.  

♠ Na studňu si na Štedrý deň zaklop, aby bola dobrá voda.  

♠Aby včely mali med, stačí dať par omrviniek z vianočky pred úľ.  

♠ Kto nikomu nič na Štedrý deň nedaruje, dočká sa biedy.  

♠ Ak vyjde dievča pri príprave večere von z domu, stretne budúceho muža.  

♠ Ak žena čaká dieťa, je dobre vyčkať prvého návštevníka do domu na štedrú 

večeru. Ak príde muž, narodí sa chlapček.  

♠ Ak sa muž chce ženiť, stačí zatrepať plotom v tichej krajine. Odkiaľ sa ozve  

akýkoľvek zvuk, odtiaľ príde jeho milá.  
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Kupón číslo 6                                          NESKÚŠAŤ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Neskúšačik  
 

Keď sa zabudneš pripraviť na vyučko , použi Neskúšačika! 

 

MILÍ  ŽIACI  A ŽIAČKY ! 

Dnes sa k Vám dostalo šieste 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 2015. Svoje nápady, krížovky, 

básničky, príbehy môžete odovzdať členom redakčnej rady do 20. 5. 2015.                                        

                                                               Ďakujeme 

Kupón   číslo 6 - 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: 
L.Borzová 3.A, S.Varga, Z.Kováčiková, A.Grznárová 4.B,  Ľ.Baboš, S. Bírová,  

R. Maťušová, E.Horská 5.A, S.Révay, CH. Gergely, A. Móri 5.B. Hanka, Laura, 

Viky, D.Humayová  7.A, T.Turčeková 7.B, M. Foltánová 8.A 

   

 

Všetkým prispievateľom ďakujeme a posielame sladkú odmenu. 

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

 

Prajeme Vám šťastné a veselé VIANOCE ! 
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