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ÚVODNÍK 

     
                  

Milí čitatelia!  

 
Naozaj je to tak! Blíži sa koniec školského roka a začiatok prázdnin. Ďalších 

desať mesiacov prešlo veľmi rýchlo a o pár týždňov budete držať v rukách 

„výsledky svojej práce“. No skôr ako sa rozídeme na prázdniny, čakajú vás ešte 

dni, počas ktorých sa budete snažiť opraviť si niektoré známky, ale čakajú vás aj 

spoločné koncoročné výlety či exkurzie. A potom už vykročíme v ústrety 

dvojmesačným prázdninám. Dňom, počas ktorých nás všetkých čaká oddych, 

zábava, ale tiež spoznávanie nových krajín, kultúr či nových ľudí, kamarátov. 

Viacerí sa po týchto týždňoch vrátime späť do tejto školy, ale naši deviataci sa s 

nami rozlúčia, pretože ich čakajú „nové brány“ škôl.  Preto im prajeme v ich 

ďalšom štúdiu len samé úspechy.  

                                               Takže...     Dovidenia v septembri!           

 

                     

 



                                                                                                                                                                                     

 3 

 

 

 

Obsah 
 

Úvodník  
 

Zo života školy                             
Súdna sieň 

Burza kníh 

Gymnastika 

Deň Zeme 

Najmilší koncert roka 

Zelená škola 

Čo je eTwinning 

Karneval 

Song 

Deň matiek v 1.B 

Čo má spoločné STANZI a naša škola ? 

ŠKD 
 

Zo života krúžkov  
Dramatický krúžok v anglickom jazyku 

Kamarátka knižka 

Tabletovo - počítačový 

Čarovná čitáreň 

Výtvarníček 

Počítač hrou 

Tvorivé ruky  

Turistický krúžok 

Tanečný krúžok 
 

Relax                                          
Zahrajme sa 

Zasmejme sa                           

Vlastná tvorba  

Žiackym perom 

Kalendár  

Letná maľovanka                    



                                                                                                                                                                                     

 4 

 

Súdna sieň 
Poznáte seriál Súdna sieň? 

Ak nie, pozrite si video na stránke našej školy pod názvom Súdna sieň v podaní 

žiakov 8.A a 8.B triedy a zistíte aké príbehy zo života ľudí stvárňuje tento 

seriál. Skúste potom zhodnotiť, či sa žiakom podarilo priblížiť  k scenárom tohto 

seriálu. My si myslíme, že áno, sú veľmi šikovní. 

 
Burza kníh  
Máte doma nejakú nepotrebnú knižku? Neviete čo s ňou? Príďte na našu školskú  

burzu. To bol oznam, ktorý koloval po našej škole v jeden deň. V popoludňajších 

hodinách 23. marca sa vo vestibule našej školy táto burza kníh aj konala. 

Knihy priniesli žiaci našej školy na predaj alebo si prišli nejakú knihu 

kúpiť, ktorá by ich na burze zaujala. Našli sa tu knižky rozprávkové, 

beletria, zbierky básní i encyklopédie. 

Knižky sa predávali alebo kupovali za 1 euro. Ponúkali ich dobrovoľníci zo 

Zelenej školy. Podujatie pripravili a zorganizovali p. uč. Bégerová 

a Chlapečková.  Akcia sa deťom páčila, už sa tešia  na jej ďalší ročník. 

 

Gymnastika 
Dňa 31. marca 2015 sa  naša škola 1x zúčastnila súťaže – Gymnastický štvorboj 

v Nových Zámkoch. Úspešné boli žiačky L. Navarová, M. Navarová, S. Bírová, E. 

Horská a R. Maťušová   v kategórii B a získali pekné 3. miesto a  N. Zemanová, M. 

Antalíková, I. Raczká, D. Matluchová,  Y. Luková v  kategórii A  4. miesto.   Pre 
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 veľké ohlasy na budúci školský rok sa plánuje otvoriť gymnastický krúžok pre 

dievčatá aj chlapcov. Veľká vďaka patrí mamičke p. Mihálikovej, ktorá deťom 

ušila krásne kostýmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Deň Zeme 

Deň Zeme je síce za nami a organizátori veria, že ste sa všetci výborne zabávali 

a niečo nové o tom, čo môžete pre naše životné prostredie urobiť aj Vy ste sa 

dozvedeli. Ale kolégium Zelenej školy nespí na vavrínoch a usilovne pripravuje 

environmentálny akčný plán na budúci školský rok.  

Ten zverejníme na stránke školy, nástenke vo vestibule a v školskom časopise. 

Záujemci o spoluprácu sledujte novinky, v budúcom školskom roku bude pomoc 

každého z Vás vítaná. Mimochodom, pekné video zo Dňa Zeme z tvorivej dielne 

ani pani učiteľky Moravčíkovej je už na webe, zapojili sme sa do súťaže 

o najlepší Deň Zeme (o výsledkoch Vás budeme informovať) a kvety z pet- fliaš 

a recyklovaný papier zo stanovíšť pani učiteľky Drahošovej a pani učiteľky 

Bégerovej, sme poslali do Detského múzea v Bratislave.                                                           

                                                                                      p.učiteľka Lavrincová 
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Najmilší koncert roka – Úsmev ako dar        
19.4.2015 sa žiaci 2.A, 2.B  zúčastnili  na podujatí - 

Najmilší koncert roka, kde vystupovali aj ich kamaráti z Detského 

domova Kolíňany, ktorých  boli podporiť.  

Na pódiu sa predstavili  deti z DED  za  Nitriansky, Trnavský,  

Bratislavský kraj . 

 

            

Zelená škola  
Na obrázkoch Vám predstavujeme dve 

z akcií, ktoré mali na škole veľký úspech, 

okrem iných podujatí  počas celého 

školského roka pri ktorých „pomáhali“ 

členovia kolégia Zelenej školy, za čo im 

patrí veľká vďaka. 

Podujatie s názvom Ochutnávka čajov 

a Piknik Zelenej školy boli pre deti 

zaujímavým a tvorivým stretnutím.  

Členovia kolégia sú neustále v „akcii“ – to 

znamená, že ich môžete hocikedy 

osloviť, poprosiť o spoluprácu, či 

priniesť medzi nich i nejaké svoje nápady, aby Zelená škola nebolo len slovné 

spojenie, ale aj činy a skutky aj v budúcom školskom roku, ktoré napomôžu 

k tomu, aby naša škola bola ozaj „Zelená“. 
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Čo je eTwinning?  
eTwinning = partnerstvá škôl v Európe 

eTwinning = komunita európskych škôl a európskych učiteľov 

eTwinning je internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov 

z celej Európy. 

 

Aj naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do programu eTwinning. 

Partnerskou školou sa nám stala ZŠ s MŠ J. A. Purkyně v Libochoviciach. Spolu 

sme vytvorili projekt Veľká noc/Velikonoce. Naši žiaci  prostredníctvom 

projektu spoznali zvyky a tradície Veľkej noci v partnerskej krajine. Projektom 

sme naplnili myšlienku zbližovania sa a spoznávania života žiakov, študentov a ľudí 

v partnerskej krajine.  

V súčasnosti realizujeme  medzi našimi školami projekt pod názvom Poznávame 

a zbližujeme naše partnerské školy. Cieľom projektu je priblížiť našim 

partnerom v Čechách život v našom meste, učenie sa a trávenie voľného času nás, 

žiakov a učiteľov. 

                                                     autorky projektu p.uč. Titková, Moravčíková 

 
 

 

Karneval 
Tento ročník sa opäť vydaril. 

Toľko masiek aké ste mohli stretnúť tento rok v jedálni, ste ešte nevideli.  Na 

konci karnevalu sme sa vyšantili dosýtosti na pesničkách, ktoré nám púšťal pán 

Polák, ktorému patrí vďaka za ozvučenie nášho karnevalu. 

 

http://www.etwinning.sk/index.php/o-programe-etwinning/8-o-programe/47-co-je-etwinning
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SONG – súťaž v spievaní 

anglických pesničiek 
V tomto školskom sa uskutočnil už 

2.ročník. 

Nenechali sme sa zahanbiť. Zazneli 

pekné pesničky a speváci podali 

výborné výkony. Posúďte samy 

a pozrite si video na stránke školy. 

Víťazi postúpili do okresného kola 

a reprezentovali našu školu. 

 

Deň matiek v 1.B  
Mamulienka, mamička, Ty si poklad 

náš, pobozkám Ťa na líčko, veď dnes 

sviatok máš.  Pri príležitosti krásneho 

sviatku Dňa matiek žiaci 1. B triedy 

usporiadali besiedku pre svoje 

mamičky.                                                                                                                 

Pripravili pre ne pestrý program, v ktorom nechýbali  krásne básničky o 

mamkách, piesne a tančeky.  Nádherne vyzdobená trieda a vlastnoručne 

vyrobené darčeky – tým všetkým chceli deti prekvapiť svoje mamičky, babičky i 

oteckov a poďakovať sa im za všetku lásku a starostlivosť, ktorú im venujú.   

                                                                        p.uč. Antalíková a žiaci 1.B   
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Čo má spoločné STANZI a naša škola ? 
Šikovné tanečnice, ktoré tancujú v tanečnej skupine STANZI, v ARS studiu sú 

niektoré z nich aj žiačkami našej školy. Dosahujú vynikajúce výsledky, o čom 

svedčí aj posledná tanečná súťaž, ktorá sa konala v mesiaci máj v Chorvátsku – 

v Poreči. Dievčatá na Majstrovstvách sveta získali : 

1.miesto s formáciou   Nájdenie stratenej dcéry  

2.miesto s formáciou  Symfónia       2.miesto s formáciou   Journey to Amerika  

Tancujú tam z našej školy: 9.B - Lucka a Katka, 7.A - Hanka, 7.B - Viki ,  

6.B – Norika, 5.A - Marianka, Sofia, Ema , 3.A-Lenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKD 

Deti v školskom klube vyrábali karnevalové masky a tiež pomohli pri 

výrobe karnevalovej výzdoby. V januári  mali súťaž v stavaní snehuliakov. 

Deti postavili veľa  veľmi pekných a netradičných snehuliakov. Porota 

mala ťažkú úlohu pri výbere najkrajších snehuliakov. Pre deti – 

predškolákov vyrábali  darčeky, ktoré si pri zápise do 1. ročníka vždy 

rady vyberajú. V oddeleniach boli prednášky a ukážky prvej pomoci, ktoré 

uskutočnili  žiačky so SZŠ a tiež prednáška o dentálnej hygiene. Vo 

februári bola zas súťaž v sánkovaní, besedy s policajtkami na tému - 

nebezpečenstvá a nástrahy internetu a soc. sietí. Deti v zasúťažili aj v skladaní 

puzzle.  Na Veľkú noc deti v školskom klube ozdobovali vajíčka teplým voskom a 

servítkovou technikou. V máji s radosťou a láskou vyrábali darčeky pre svoje 

mamičky ku Dňu matiek. 

                                                                     p.vych. Salvová 
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Dramatický krúžok v anglickom jazyku 
 Počas školského roka sa deti z dramatického krúžku stretávali každý 

utorok v 4.A. Nacvičovali predstavenie o malej červenej sliepočke, ktorá 

našla zrno a rozhodla sa ho zasadiť. Poprosila o pomoc svojich kamarátov, 

ale tí nikdy nemali čas, až do chvíle, kým sliepočka neupiekla chlebík. Na 

jedenie by si síce čas našli, ale tak ako si oni nechceli deliť povinnosti, tak sa 

sliepočka s nimi nepodelila o chlebík. 

S kratučkým predstavením, vo vlastnoručne vyrobených kostýmoch a s kulisami 

vlastnej výroby sa deti predstavili v rámci kultúrneho programu na Deň Zeme. 

                                                                     p.uč. Lavrincová 

 

 
 

Kamarátka knižka  

 Máme novú Čitáreň. Deti z krúžku pomáhali pri úprave a ukladaní kníh. Opravovali 

poškodené knihy. Pomáhali pri úprave, robili nástenky, kreslili ilustrácie. V utorok 

pri požičiavaní kníh pomáhajú menším deťom pri výbere vhodných kníh, 

ukladajú vrátené knižky. Hrajú sa s mladšími spolužiakmi s novými hračkami. 

Sami sú veľmi dobrí a aktívni čitatelia.  

 

                                                                   p.uč. Bégerová 
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Tabletovo – počítačový 
Svoje ročné pracovné nasadenie v krúžku sme ukončili exkurziou na Nitrianskom 

hrade a nafotili materiál na video Máme radi Slovensko – o našom rodnom meste 

a pamiatkach mesta Nitry. Video na konci roka predstavíme na stránke školy 

spoločne aj s videom žiakov 3.A triedy, ktorá tiež počas školského roka natáčala 

na tablety a svoje pracovné nasadenie predviedla  na predmete slovenský 

jazyk  vo videu s názvom Ako sa učíme vybrané slová. 

                                                                   p.uč. Moravčíková 

 

 
 

 

Nová Čarovná čitáreň 
Marec  –  Mesiac knihy  sme v našej škole, ZŠ Škultétyho v Nitre, oslávili 

otvorením vynovenej školskej knižnice, Čarovnej čitárne.  V týždni knižníc,  

26. marca, slávnostne prestrihli stužku do jej vynovených priestorov hneď 

dve krstné mamy – pani PaedDr. Mária Orságová, vedúca odboru školstva MsÚ 

v Nitre a pani Ada Žigová, spisovateľka.  

Autorským čítaním predstavila spisovateľka Ada Žigová  svoju knihu  

„O snehuliakovi s horúcim srdcom“. Žiakom 1. stupňa zaujímavou a pútavou 

formou priblížila nielen svoju prvú knižku pre deti, ale oboznámila ich aj 

s procesom tvorby literárneho diela - knihy.  

Sme radi, že sa beseda našim deťom veľmi páčila, čomu iste prispelo aj nové, 

príjemné a útulné vybavenie Čarovnej čitárne, ktorú sme zrealizovali 

z vlastných  finančných zdrojov. Veríme, že Čarovná čitáreň v „novom šate“ sa 

stane príjemným miestom pre čítanie a oddych malých aj veľkých čitateľov našej 

školy.                                           p.uč. Titková a Bégerová, školské knihovníčky 
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Výtvarníček  
Vám opäť predstavuje svoju práce - karnevalovú, veľkonočnú i jarnú 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. 
 

 
 

„Počítače hrou“ 
Počítačový krúžok - patrí medzi obľúbené krúžky na našej škole, pretože 

ponúka hravou formou získavať informatické vedomostí a zručností. Každý 

štvrtok sa stretávame v počítačovej triede a usilovne pracujeme. Na 

počítačovom krúžku sa žiaci 1. stupňa učia základom práce s počítačom. Okrem 

pasívnej zábavy pri počítačových hrách sa deti učia v grafických programoch 

kresliť pomocou nástrojov. Postupne sa oboznamujú s internetovými stránkami 

pre deti, kde sa hrajú hry. Poznatky, získané v počítačovom krúžku, využívajú pri 

ďalšom vzdelávaní a v praktickom každodennom živote. 

                                                                   p.uč. Antalíková  

Turistický krúžok 
Od posledného informovania sme viac tvorili ako chodili a objavovali.  

Pomáhali sme vyrobiť búdky pre vtáčikov,  pripraviť burzu kníh, ochutnávku 

čajov či Zelenej škole pri organizovaní Dňa Zeme. 

Radi by sme absolvovali ešte vychádzku na Zobor, veď je už jar a je toľko 

krásy na obdiv. 

                                                                                                 p.uč. Chlapečková 
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Tvorivé ruky 
Krúžok TVORIVÉ RUKY je veľmi 

akčný, rozhodli sme sa pomaľovať 

dvere I.C.   Prváci ,céčkári, si želali 

na dvere Lienku Gvendolínku. Pani 

učiteľky nás poprosili, aby sme 

pomaľovali dvere aj na ich 

kabinetoch. Tak robíme dve 

Gvendolínky a ešte ich  kamaráta 

Ferdu Mravca.  

Deti pozorne sledujú ako sa nám darí. 

Veľmi sa tešia a dnes sa s 

Gvendolínkou, hoci nie je ešte úplne 

dokončená, chceli odfotiť.  

                      p.uč. Drahošová 

 

Tanečný krúžok 
Krúžok funguje tento školský rok a  navštevuje ho 28 žiakov. Na hodinách tanca 

sa žiaci  naučili veľa choreografií, ktoré odprezentovali na rôznych akciách: 

Vianočné mestečko, tanečná prehliadka „Tanečný kolotoč“ v KOS, vystúpenia ku 

Dňu učiteľov a Dňu Matiek, vystúpenie k slávnostnému otvoreniu školskej 

knižnice, tanečná súťaž „Zlatý kľúčik“ v Nových Zámkoch... Na hodinách trénujú 

ohybnosť, rytmus, tanečné variácie, gymnastické a akrobatické prvky, 

improvizáciu, pohybové tanečné hry.                             

                                                                    p.uč. Zemanová 
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Zviera, ktoré u nás vidíme len 

v ZOO ................................  . 

              

                                                                                                                                                                                                                                                

1. druh papagája             

2. mám ho v hlave          

3. štátny sviatok 1.1. 

4. dýchame ním   

5. časť Slovenska na O             

6. striháme s nimi 

7. prebudiť sa k životu  

8. je to oranžové a lozí po 

stromoch 

9. jeden z rodičov 

 

 

M. Bystrický 5.A 

                                                  

 

Sedí na strome ............................  . 

 

1. mesiac ma podobu..... 

2. kreslíme na......  

3. do vlasov sa pripne....... 

4. myši chytá...... 

5. futbalista dal....... 

6. dopravný 

prostriedok......  

/dopíš si potom dĺžeň/ 

7. má pichliače......  

 

 

L. Vӧrӧsová   5.A 
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Trošku matematiky 
Dopíš do húseničky čísla, ktoré tam podľa nejakej postupnosti patria: 

 
                                                                                                      E. Horská 5.A 

Spočítaj čísla  na lúčoch slniečka. 

 
                                                       S. Lieskovská 5.A 

Vymaľuj si obrázok 

        
  L. Vӧrӧsová 5.A 
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Zahrajme sa 
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Zasmejme sa 

 

Inštruktor v autoškole sa pýta blondínky: „ Viete popísať činnosť motora?“ „ 

Áno, ale vlastnými slovami: Brrrrmmmmmm, brrrrrrrrmmmmm...“   

 

Na sídlisku stretne teta malého chlapca a pýta sa ho: „ Chlapče, počula som, že 

máš novú sestričku. Ako sa volá?“ Chlapček jej odpovedá:  „ Neviem, ale keď som 

ja Martin a brat je Mikuláš, tak ona bude asi Žilina.“   

  

 „Čo tu robíš?“ pýta sa kamarát kamaráta v Benátkach. „ Som na svadobnej 

ceste.“ „ A kde máš ženu?“ „ Tá už v Benátkach bola...“   

 

                                                  

 Na moste stoja traja, ktorí chcú skočiť.  Prvý spieva: „Poďme spolu lietať!“ 

Druhý spieva: „Pozri, ja už letím!“ Tretí spieva: „Keď sú dvaja šťastní, nechýba 

im tretí.“ Otočí sa a odíde preč.   

 

Blondínka a brunetka hrajú futbal.  Brunetka dá gól a kričí: „Jedna nula!“ O päť 

minút dá gól blondínka a kričí:  „Dve nuly!“          

 
 

Ide babka do obchodu a spomenie si, že zabudla vypnúť sporák.  

Tak sa aspoň pomodlí:  

"Anjeličku, môj strážničku  

ochraňuj moju dvojplatničku  

a prepni zo šestky na jedničku." 
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Dnes Vám predstavujeme 2 autorky: 

A.Záhradníkovú z  3.A  a   K.Vallerjanovitsovú zo 7.B s ich vlastnou tvorbou  

 

 

Vtipko 
Milé deti, teraz počúvajte túto rozprávku. 

Boli raz  zvieratká v lese.  

Bocian  zahlásil: „Zajtra sa ide na výlet!“ 

Žaba opakovala: „zajtra sa ide na výlet!!! Zajtra sa ide na výlet!!!“ 

Bocian opäť zahlásil: „Nezabudnite si zobrať pasy!“ 

Žaba zasa kvakoce: „Nezabudnite si zobrať pasy!!! Nezabudnite si zobrať pasy!!!“ 

Bocian nahnevaný na žabu povie: „Ale to zelené zviera z veľkou hubou s nami 

nepôjde.“   

Žaba smutne povie: „Ale, ale ten krokodíl sa na ten výlet tak tešil.“ 

„Ale toto  čo má znamenať? Aký je tu hurhaj!  

Ja idem na turistiku.“ Povedal medveď.  

Tak si vykračuje lesom... a čo to je? Zajačik!  

Zajačik sa pekne pozdraví a povie: 

„Medveď! Kam ideš?“   

 „No len tak na turistiku.“ 

„Môžem ísť s tebou? Opýtal sa zajačik.“ 

 „Áno môžeš.“    „Super!“ 

„Prosím, medveď, môžem ísť do batoha?“  „No tak dobre.“ 

Ako idú, tak stretnú policajta. 

Medveď si položí batoh na pník a sadne si naň. 

Policajt sa pýta: „Čo máš v tom batohu?“     

„Nič len fotku zajaca.“ 

Policajt povie: „Dobre, môžete ísť ďalej.“ 

Zajac povie: „To bolo strašné, ako si ma prisadol. Som hladný.“ 

 „Tak dobre, zajac. Choď do obchodu.“ 

Zajac príde k predavačovi. Pýta sa: 

„Máte mrkvu?“  

 „Nie nemáme mrkvu.“ 

„Máte mrkvu?“   
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„Nie zajačik, už som ti povedal, že nemáme mrkvu.“ 

„Máte mrkvu?“  

 „Zajac ešte raz sa ma opýtaš, či mám mrkvu, tak ťa priklincujem o stenu!“ 

„Máte klinec?“    

„Nie nemáme klinec!“ 

„Máte mrkvu?“  

Predavač sa tak naštval, že išiel do obchodu s klincami. 

Kúpil klince a priklincoval zajaca o stenu. 

Zajac videl na stene obraz pána starostu.  

Povie obrazu: „Aj vy ste si pýtal mrkvu?“  

A tak do teraz zajac čaká, kým ho príde medveď zachrániť... 
                                                                                    A.Záhradníková 3.A 

 

 

 

Stratený život 
 

Ako malý vtáčik, túlam sa v noci po nebi, 

neviem kde, ako, kedy zacieliť.  

Prečo mi tak ubližuješ? 

 

Veľmi ma to bolí, stále ma len zahadzuješ, nevieš, čo mi to 

robí. 

Kde sa ten náš život stratil? 

Myslela som, že navždy platil... 

Ľúbim ťa a ty to vieš, v mojom srdci boľavieš.  

Keď po sebe kričíme, tým sa proste učíme,  

že naše srdce zlepiť musíme. 

 

Na mne môžeš zmeniť len jedno,             

tým je moje priezvisko. 

Rozídeš sa, je mi to jedno,                        

budem ľúbiť druhého. 

Vrátiš sa a obrátiš, tak znejú moje slová, 

život náš stratil si, ja som proste nová. 

                                     K. Vallerjanovitsová 7.A  / text piesne/  
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Šaty na párty 

 

Ananás je veľký pán, sedí na stole ako tulipán. 

Príde k nemu jablko, prihovára sa mu hlboko. 

Kráľ môj taký prívetivý, ku mne taký milostivý. 

Žiadal by som od teba, kúsok látky na seba. 

Chcem mať šaty na párty, vyzerať jak šaláty. 

Tie sú pekné, strapaté, majú listy fľakaté.  

Prišiel som ja na párty, boli tam iba šaláty. 

Vyzeral som ako oni, mrzelo ma, že som tuctový.          A. Záhradníková 3.A 

 

 

Žiačka a mačka 

 

V škole máme jednu žiačku, ktorá ma doma peknú mačku. 

Stále jej trhá cukríky z vačku. 

Kamarátka mi povedala, že ju mačka poškriabala. 

Keď jej mlieko nedal, čo si od nej pýtala.  

                                                            I. Raczká 3.A 

 

Pivo 

Ahoj Timo, dáš si pivo? 

Nie, čaká ma ujec, čo má rád pokec.       T. Žitný 3.A                     

 

                       Peťko a psík 

                             Peťko išiel do lesíka, 

našiel schúleného psíka. 

Psík sa bojazlivo pozeral 

a Peťko sa len obzeral. 

Nevedel, či je psík sám, 

a tak sa usmieval. 

Zostal jeho verný kamarát 

a Peťko ho má stále rád. 

S. Szombayová 3.A 
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Leto 

Blíži sa k nám leto a deti letia svetom. 

Na prázdniny, k babke , k moru,                                                   

Užijú si pohodu.                                                             

L. Borzová 3.A                                                                 

 

 

Stolný futbal 

 

Stolný futbal, to je hračka, pozná ju Tomáš i Katka. 

Hrávame ju každý deň, v zime, v lete, na jeseň. 

Jeden gól, druhý gól... Sused búcha na plafón. 

Loptička je guľatá, hráči pália na vráta. 

Najlepší je víťazom, dostal metál s pohárom. 

L. Hrončok 3.A 

 

 

              Zaľúbená báseň  

 

Láska je nebo, láska je sen. 

               Láska je človek, ktorého chceš. 

                 Láska je neha, po ktorej túžiš,  

     Láska je človek, ktorého ľúbiš.                                                                              

A.Hudecová 3.A                                                                                                                       

Futbal                                     

Hrávam futbal každý týždeň,                  

dávať góly, to je sen. 

S kamarátmi radi hráme, výborne sa zabávame. 

    K. Gál 3.A 

 

 

Niky 

 

Ja som taký Niky malý, futbal ma veľmi baví. 

Za loptou rád behávam, poučiť sa nikdy nenechávam.   

Góly strieľam ostošesť, potom musím veľa jesť. 

          N. Kupec 3.A 
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10.5.  „Deň matiek“   
V 17. storočí vo Veľkej Británii pracovalo u pánov od rána do večera veľa detí 

bez nároku na voľno. Jedine štvrtá nedeľa počas pôstu bola príležitosťou 

navštíviť rodičov a doniesť darčeky súrodencom. Tejto nedeli sa začalo hovoriť 

„ Nedeľa matiek “. Po celej Amerike viedla pani Anna Jarvis kampaň za špeciálny 

deň pre matky, potom čo jej zomrela jej milovaná matka v roku 1908. V roku 1914 

stanovil prezident USA Woodrov Wilson  sviatok Deň matiek na druhú nedeľu v 

máji. Niektoré krajiny vo svete si osvojili rovnaký deň, ale vo Veľkej Británii sa 

oslavoval štvrtú nedeľu počas pôstu. Tradičným poďakovaním je kytica kvetov a 

papierové blahoželanie. A tak sa i my pripájame (hoci oneskorene) s poďakovaním 

všetkým mamičkám, starým mamám, tetám, ženám... za to, že sú a prinášajú nám 

pohodu, smiech a spokojnosť.   

1.6. „Deň detí“   

Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa 

oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa 

zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1.júna. Na Slovensku sa slávi od 

roku1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla sa na Svetovej konferencii 

pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v 

Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili 

deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými 

otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v 

svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať 

na problémy týkajúce sa detí vo svete. Tento dátum je na svete najobľúbenejší, 

oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.      

21.6. „Deň otcov“   

V zámorí oslavujú Američania a Kanaďania Deň otcov už takmer sto rokov. 

Prvýkrát slávili v USA tento sviatok bohoslužbami v Západnej Virgínii v roku 

1908. Najväčší impulz k vzniku sviatku dala Američanka, pani Bruce John 

Doddová zo Spokane v štáte Washington. Jej otec bol veteránom občianskej 

vojny. Stratil manželku a sám dokázal dobre vychovať svojich šesť detí. Podľa 

niektorých prameňov, v roku 1909 oslovila pani Doddová člena americkej vlády, 

aby pomohol presadiť bohoslužby na počesť otcov. Stalo sa a v štáte Washington 

odvtedy každú tretiu júnovú nedeľu oslavujú Deň otcov. Zmyslom Dňa otcov je, 

osláviť podiel mužov na výchove detí, podľa možností v ideálnej 

kompletnej rodine. V súčasnosti slávia vedno s Američanmi a Kanaďanmi 

vďačne tento sviatok napríklad v Brazílii, Veľkej Británii, Francúzsku i 

Rakúsku. Po roku 1989 sa začal šíriť aj v strednej Európe - aj u nás. 
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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 siedme 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 2015. Svoje nápady, krížovky, 

básničky, príbehy môžete odovzdať členom redakčnej rady do 2. 12. 2015.                                        

                                                               Ďakujeme 

Kupón   číslo 7 - 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: 
L.Borzová, L.Hrončok, K.Gál, A.Záhradníková, I.Raczká, T.Žitný, S.Szombayová, 

A.Hudecová, N.Kupec 3.A, M. Bystrický, S. Lieskovská, L.Vӧrӧsová, E.Horská 5.A,  

K. Vallerjanovitsová  7.B 

 

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 príjemné prázdniny ! 
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