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ÚVODNÍK 

     
                  

Milí čitatelia!  

 
Tak konečne sme sa dočkali...  

Je tu koniec ďalšieho školského roka a pred nami sú 2 mesiace sladkých 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.... Mnohí z vás už vedia, čo 

budú počas prázdnin robiť, niektorí ešte stále rozmýšľajú nad tým, čo všetko sa 

dá počas týchto voľných dní podniknúť. Ak by ste sa počas niektorých 

prázdninových dní nudili, tak skúste siahnuť po našom časopise a spestriť si 

svoje voľné chvíle čítaním. 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 

septembrového 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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Naša vynovená škola –  

2.brigáda rodičov, detí a zamestnancov školy  
 

  
 
„Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili sobotnej brigády 23. 04. 2016, patrí 

obrovské poďakovanie. Deň Zeme sme oslávili prácou a iste vás hreje na duši 

dobrý pocit, že areál našej školy je opäť upravenejší a krajší. Vďaka Vám si  budú 

naši žiaci užívať hry a šantenie v čistom a zdravom prostredí“  – to sú slová  pani 

riaditeľky Mgr. Henriety Martincovej a celého učiteľského kolektívu ZŠ 

Škultétyho rodičom, ktorí v tento deň pomohli škole. Zároveň ďakujeme aj 

deťom a p. učiteľkám, ktoré tiež v tento deň priložili ruku k dielu. 

 „Zelený duch našej školy“ 
Bola súťaž určená všetkým žiakom našej školy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - 

literárne práce a výtvarné práce. 

Najlepšie práce boli vyhodnotené na Deň Zeme a autori odmenení vecnými cenami. 

Porota mala čo robiť, aby vybrala tie najlepšie. Víťazné literárne práce si môžete 

prečítať v našom školskom časopise v rubrike vlastná tvorba. 
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Cena za nápad na Eko kódex Zelenej školy: J. Buch 4.B 

 

 
   

Farebná záhradka z pneumatík 

Iniciátorkami projektu sú pani učiteľky   Mgr. Jana Weissová a PaedDr. Zuzana 

Srnková. Pani učiteľky zorganizovali zber starých ojazdených pneumatík, do 

ktorého sa zapojili rodičia žiakov 1.A a 1.B triedy. Pneumatiky potom pani 

učiteľky pestro vymaľovali a vytvorili z nich kvetináče. Do kvetináčov spolu s 

deťmi zasadili kvietky trvalky, ktoré  priniesli rodičia z obidvoch tried. Deti sa 

spoločne o záhradku starajú, pravidelne kvietky polievajú a tešia sa z nej.  
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Zelená škola  

Program Zelená škola v druhom polroku školského roka finišoval so svojimi 

aktivitami. V týchto dňoch  Republiková rada Zelených škôl rozhoduje o tom, 

ktoré školy získajú certifikát Zelenej školy. Pevne veríme, že aj naša škola 

bude medzi ocenenými. Medzičasom sme dokončili pocitový chodník, označili 

dreviny v školskej záhrade tabuľkami. Zmenšenina centrálnej tabule náučného 

chodníka je umiestnená pri 2.A triede a originálna tabuľa bude nainštalovaná 

počas letných prázdnin.  Pani učiteľky Weissová a Srnková vysadili bylinkovú 

záhradu do maľovaných kvetináčov oproti vchodu školy. V mesiaci jún sa členovia 

kolégia stretnú na výročnom pikniku, kde rozhodneme o ďalšom smerovaní 

programu Zelená škola. 

 

Korčuľovanie 

 
Takto si užívame na ľade raz za mesiac v športovej hale pri našej škole. Rastú 

z nás mladí korčuliari a z chlapcov budúci hokejisti. Nech nám ľadová plocha slúži 

aj naďalej, pretože si otužujeme zdravie a rozhýbeme svoje kosti. 

 

SONG 
V 3. ročníku speváckej súťaži  v anglickom jazyku v 1. 

kategórii súťažili N.Zemanová, S.Vrábelová, S.Szombayová 

zo 4. A, Y.Luková, S.Ďurkovičová a L.Blažej zo 4. B.  V 2. 

kategórii súťažili K.Vallerjanovitsová z 8.A, S.Šugra, 

K.Shaughnessy zo 7.A. Víťazkami sa stali Naty a Sabi zo  

4. A a Kristína z 8. A , ktoré postúpili do okresného kola. 

Súťaž  organizovalo CVČ Domino dňa 18. mája.   

N. Zemanová vyspievala pre našu školu pekné 2.miesto vo 

svojej kategórii. Gratulujeme. 
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Karneval 

 
Tento ročník sa ozaj vydaril. Vo veľkej telocvični sa predstavili masky – deti, 

ktoré predviedli rôzne svoje nápady. Porota mala čo robiť, aby vybrala tie 

najkrajšie.  

 

Mobilné planetárium 
Mobilné planetárium si môžete predstaviť ako veľký mobilný stan,  na ktorého 

vnútornej strane kupoly je špeciálne premietacie plátno. Keďže mobilné 

planetárium funguje tak, že sa dá zložiť a zabaliť do iba asi dvoch rôznych tašiek 

a jedného veľkého batoha, s ktorými premietač za cieľovým zákazníkom 

prichádza, mohli by sme ho  nazvať aj Kinom z batoha. A práve toto Kino prišlo 

jedného dňa za nami do našej telocvične. Pútavým spôsobom si deti z 1.stupňa 

oživili a spríjemnili hodinu prvouky a prírodovedy. Ležiac v kupole pozerali na 

oblohu či na planéty, ako keby leteli raketou vo vesmíre.  
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Malí remeselníci 
Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou Bramac nám prostredníctvom 

Otvoreného grantového kola podporila projekt „Malí remeselníci“ sumou 1000 €. 

Finančné prostriedky sme použili na zakúpenie potrebného materiálu, pomocou 

ktorého sme mohli žiakom 1. stupňa sprostredkovať popoludnie plné vedeckého 

bádania, konštrukčných úloh, objavovania zákonitostí prírodných dejov, tvorivých 

umeleckých dielní a kuchárskych zručností.   

 
 

Cesta slovenskou históriou 
Tak sa volal veľmi zaujímavý 45 minútový náučný divadelno-šermiarsky program, 

v ktorom nás slovanský žrec – šaman vzal na výlet do období avarských vpádov, 

kedy naše územie z východu drancovali malí a škaredí nájazdníci z ázijských stepí 

Avari a zo západu Frankovia. Program bol veľmi zaujímavý a pekne spracovaný pre 

malých aj veľkých divákov – žiakov našej školy. 
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Naše motýle 
Keďže máme radi prírodu, rozhodli sme sa preniesť si kúsok prírody priamo 

do školy. V malých nenápadných pohárikoch nám niekoľko týždňov priamo pred 

očami prebiehalo fascinujúce divadlo – premena húseníc na krásne motýliky. 

Starostlivosť mali prvotriednu, každý deň porcia sladkého ovocia a samozrejme 

chutná sladká voda, aby boli dostatočne silné na voľný let. Aj napriek tomu sa 

spočiatku zdalo, že asi nie všetkým motýlikom sa podarí „vykukliť“, ale nakoniec 

všetko dobre dopadlo a v piatok 27.5.2016 sme motýliky so žiakmi 8.B triedy 

vypustili do voľnej prírody a veríme, že sa im bude dobre dariť! 

 

 
 

Beseda s lesníkom 

V piatok 6.5.2016 do našej školy zavítal lesný pedagóg pán Nyulassy z Lesov 

Topoľčianky, š.p. Žiakom 5.A a 5.B triedy porozprával čo 

všetko v lese žije, rastie. Vysvetlil im, ako sa starajú lesníci 

o les, ukázal im ako sa meria hrúbka kmeňa stromu, ale asi 

najväčší úspech mala hra na lesný roh, ktorou peknú 

prednášku o lese ukončil. Našej škole daroval veľmi pekné 

pomôcky, ktoré môžeme využiť pri vyučovaní biológie. Ďakujeme!                                                           

                                                                   Mgr. S. Krúpová 

 

Umenie v pohybe 

Dňa 7. 5. 2016   sa dievčatá z tanečného krúžku zúčastnili 2. ročníka 

celoslovenskej tanečnej súťaže pre žiakov základných umeleckých škôl, centier 

voľného času a tanečných klubov v scénickom tanci „Umenie v pohybe 2016“, 

ktorý sa konal v Dome kultúry v Žiline. Súťažili  s tromi choreografiami a získali: 

„Veveričky“ – Flic-flac         3. miesto 

„No počkaj“ – Tanculienky    2. miesto 

„Hviezdička“ – Flic-flac       3. miesto        

Srdečne gratulujeme dievčatám a pani učiteľke 

K. Zemanovej za úspešnú reprezentáciu našej 

školy. 
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Európa v škole 
Žiaci 8. ročníka sa zapojili do projektu s názvom Európa v škole. 

V rámci projektu tvorili príspevky na veľmi aktuálnu tému kyberšikany, 

ktorá sa týka predovšetkým  mladých ľudí a je potrebné o nej ako o 

celospoločenskom probléme otvorene hovoriť. Vo svojej kategórii sa podarilo 

v okresnom kole uspieť multimediálnej práci, ktorej tvorcami je skupina žiakov 

z 8.A triedy: M. Horský, L. Molnár, M. Zelenka, H. Šiková , M. Sopúch, L. 

Vinceová, V. Gajdošová.  

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a držíme palce v celoštátnom kole. 

 

Vývin motýľa 
Na hodine prírodovedy sme sa učili ako sa vyvíja motýľ a kobylka. Svoje poznatky 

sme pretvorili do projektu, v ktorom sme vyrábali vývin motýľa za pomoci 

rôznych materiálov. Niektorí vytvorili vývinové štádiá motýľa takto: ryža – 

vajíčka, húsenica – harmonika z papiera, vata – kukla,  cestovina v tvare motýľa – 

dospelý jedinec. Iný námet – rolka z toaletného papiera – telo motýľa, farebný 

alebo krepový papier – krídla, tykadlá – papierová harmonika. Na rolku sme 

z druhej strany nakreslili vývinové štádiá motýľa. Najzaujímavejší námet – 

drievko, na ktorom boli prilepené z ryže vajíčka, červík z vlny, kukla z vaty a na 

špagátiku zavesený motýľ z farebného papiera, ktorý na halúzke s pohybom vetra 

ako keby lietal.                                                                                     4.A trieda 

 

vajíčka                            húsenica                        kukla                  dospelý motýľ 

                                                    
 

Školský klub 

Na jar sme pripravili peknú veľkonočnú aj jarnú výzdobu v triedach a na 

chodbách školy. Ku Dňu matiek sme zhotovovali rôzne darčeky pre mamičky. 

V apríli sme mali dopravnú súťaž v jazde na kolobežkách a súťaž v skladaní 

puzzle medzi oddeleniami.  

V mesiaci máj v školskom klube prebehlo zaujímavé podujatie – 

skákanie cez švihadlo, ktoré riadne zamotalo ruky, nohy všetkým 

súťažiacim. Na výhercov čakali pekné ceny a ostatní dostali sladkú 

odmenu. 

V mesiaci jún chystáme zas podujatie s  názvom „Maľujeme dúhu“ 

a súťažiť sa bude v kreslení na asfalt. Pre víťazov sú opäť pripravené ceny 

a sladká odmena.  
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Čarovná čitáreň 
 Školská knižnica, Čarovná čitáreň, poskytuje žiakom nielen 

výpožičky kníh, ale aj rôzne zaujímavé aktivity, podujatia 

a informačné služby. V jej priestoroch sa konajú besedy, recitačné 

a jazykové súťaže. V rámci rozvoja čitateľských zručností sa žiaci 

2. A, 2. B a 2. C zapojili do súťaže, ktorú organizuje Krajská knižnica Karola 

Kmeťka „Čítajte si s nami“.  Sedem mesiacov druháci plnili rôzne čitateľské 

úlohy, čítali zaujímavé knižky, riešili hlavolamy, spoznávali autorov detských kníh, 

zúčastnili sa besedy so spisovateľkou a nakoniec napísali záverečný čitateľský 

test. Hoci sa naše deti neumiestnili na prvých medailových priečkach, spoznali 

a prečítali množstvo krásnych kníh našich i zahraničných autorov. Pravidelnými 

návštevami Krajskej knižnice na Klokočine podporovali svoje čitateľské 

zručnosti. 

Školská knižnica, Čarovná čitáreň, nie je len miestom, kde deti čítajú, ale aj 

oddychujú. Do jej priestorov sú pozvaní aj tí, ktorí sa radi hrajú a relaxujú. 

V Čarovnej čitárni máme aj mnoho zábavných hier, v čase nepriaznivého počasia 

si môžeme v „minikine“ pozrieť aj rozprávočky.  

p.uč. Titková a Bégerová, školské knihovníčky 

 

Počítačový krúžok  
Patrí medzi obľúbené krúžky na našej škole, pretože ponúka hravou 

formou získavať informatické vedomosti a zručnosti. So žiakmi 

sme sa stretávali každý pondelok v počítačovej triede a usilovne 

sme pracovali. Na počítačovom krúžku sa žiaci 1. stupňa naučili 

základom práce s počítačom. Okrem pasívnej zábavy pri počítačových hrách sa 

žiaci učili v grafických programoch kresliť pomocou nástrojov. Postupne sa 

oboznámili s internetovými stránkami pre deti, kde si zahrali rôzne 

hry. Poznatky, ktoré získali v počítačovom krúžku, využijú pri ďalšom vzdelávaní i 

v praktickom každodennom živote. 

                                                                                                    p.uč. Antalíková                                                                    

Výtvarníček  
Cieľom krúžku je osvojovanie a rozvíjanie elementárnych 

výtvarných zručností detí. Rozvíjanie estetického cítenia, 

kreativity detí, rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky. Obsahom 
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krúžku je oboznámiť deti s rôznym výtvarným materiálom. Naučiť sa pracovať 

s tvrdým, mäkkým a farebným papierom, obkresľovať, strihať, vlepovať. Deti sa 

naučia pracovať s vodovými, temperovými a akrylovými farbami, miešať farby 

a kresliť s tušom. 

                                                                       p.uč. Srnková  

 

Učíme sa s vareškou 
Náš krúžok Učíme sa s vareškou má za sebou rok úspešného zapájania 

sa deti do výchovy ako pripravovať pečené a nepečené 

recepty.  Žiaci mali možnosť sa naučiť prípravu a samotný proces 

pečenia koláčov, nepečených zákuskov a s obľubou vytvárali rôzne 

šaláty či nátierky. So záujmom sa zapájali do samotnej tvorby 

receptov a iniciatívne prichádzali s novými návrhmi. Počas školského roka sme sa 

zapojili do projektu Malí remeselníci, kde sme za svoju prezentáciu získali 

pomôcky do našej kuchyne, čo naše deti veľmi tešilo. Do budúcna sa pripravujeme 

na realizačne náročnejšie recepty pre väčšie zapojenie žiakov. 

                                                                      p.uč. Rebejová 

Tabletovo-počítačový                                              
Počas roka sme sa zdokonaľovali  pri práci s IKT technikou. Naučili sme sa fotiť, 

nahrávať videá. Na počítačoch  sme sa naučili vytvárať 

ppt.prezentácie s rôznymi prechodmi, efektmi a obrázkami. Práca 

s prezentáciami sa niektorým tak zapáčila, že vyrábajú prezentácie 

na prírodovedu a vlastivedu. Radosť z toho má najviac naša pani 

učiteľka, ktorú prekvapíme skoro na každej hodine prírodovedy a vlastivedy 

s novou prezentáciou. „Zahráme“ sa pritom na učiteľov, pretože si môžeme 

vyskúšať, či spolužiaci dávali počas prezentácie pozor, keď im  dávame kontrolné 

otázky.  
                                                                   p.uč. Moravčíková 
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Tanečný krúžok  
Tanečný krúžok funguje na našej škole už druhý školský rok. 

Navštevuje ho 45 detí, ktoré pravidelným cvičením a tanečnými 

hrami rozvíjajú ohybnosť, rytmiku, fantáziu a ladnosť pohybu. 

Deti vystupovali vo Vianočnom mestečku na Klokočine 

s choreografiami „Hviezdička“ a “Fujavica“. Tento rok sa prvý 

krát zúčastnili na súťažiach, na ktorých sa umiestnili viac než 

výborne. Na Výstavisku Agrokomplex sa umiestnili v okresnej súťaži „Tanečný 

kolotoč“  - Tanculienky  s choreografiou „No počkaj!“ 2. miesto a Flic-flac 

s choreografiou „Hviezdička“  2. miesto a s choreografiami postúpili na 

regionálnu súťaž „Tanečný kolotoč“, kde si obhájili Tanculienky opäť 2. miesto 

a Flic-flac vo veľkej konkurencii získali pekné 3. miesto. Tento rok nás ešte čaká 

tanečno-dramatické predstavenie „Ako sme zachránili školskú záhradu“ 

k ukončeniu projektu Zelená škola. Predstavia sa tam tanečníci ako veveričky, 

motýle, mravce, lienky a včielky. Za veľkú podporu pri realizácii tanečných súťaží 

ďakujeme pani riad. H. Martincovej. Veľká vďaka patrí rodičom za podporu 

a pedagógom, ktorí pomáhali šiť kostýmy a boli nápomocní k realizácii rekvizít: 

pani Z. Mihálikovej a pani uč. Z. Srnkovej,  pani vychovávateľkám M. Sucháňovej 

a M. Raczkej. Dotanečna v septembri!                                       p.uč. Zemanová                                             

 

Gymnastika  
Krúžok bol zameraný na rozvoj všetkých pohybových schopností – 

kondičných, koordinačných a schopnosti flexibility, ktoré sme 

rozvíjali prostredníctvom jednoduchých gymnastických tvarov 

a rôznorodých pohybových aktivít. Pravidelným cvičením sme  

prispeli k zdravému vývinu dieťaťa a vytvorili tak návyk na pohyb 

a snažili sme sa odbúrať sedavý spôsob života. Žiačky gymnastického krúžku sa 

zúčastnili súťaže „Gymnastický štvorboj“, kde získali 4. a 6. miesto. Gratulujeme! 

                                                                     p.uč. Antalíková 
Ekologický krúžok 

V uplynulom školskom roku pracoval na našej škole ekologický 

krúžok, ktorý navštevovali žiaci 3. a 4. ročníka. Stretávali sme sa 

každý utorok a tieto odpoludnia sme napĺňali prácou s prírodným 

materiálom, úpravou bylinkového záhona v ekotriede, úpravou 

záhona v átriu a v zimných mesiacoch sme vypracovávali úlohy 

z internetového časopisu Stromáčik, ktorý nájdete na stránke organizácie Strom 

života- www.stromzivota.sk. 

Okrem týchto aktivít sme pravidelne dopĺňali krmivo v kŕmidlách pre spevavcov. 

Niektoré, z plastových fliaš sme vyrobili vlastnoručne na krúžku, ďalšie sme 

spolu s búdkami získali zapojením sa do projektu Divočina v škole. 

Zapojili sme sa aj do súťaže Kuchárska kniha z lesa, ktorú vyhlásilo Lesnícke 

múzeum vo Zvolene.                                                                     p.uč. Lavrincová                                                            

http://www.stromzivota.sk/
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Zahrajme sa 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Tvojou úlohou  je doplniť tie isté geometrické tvary do ostatných riadkov, ale v 

inom poradí tak, aby sa neopakovali ani vodorovne ani zvisle. 

                  
                                                                                                       

                                                 Vieš doplniť  číslo a písmeno na miesto  otáznika? 

 

 

 

 

 

Hľadaj rozdiely na obrázku. 

Dokresli ich a mačičky si 

vymaľuj. 
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                                                    Pomôcky: 

Hádanky 
 

Má to 4 nohy. Nechodí to.  

Čo je to?   

        

Sú dva kruhy, ktoré sa stále naháňajú.  

Čo je to?          

 

Má to 6 nôh. Má to 6 očí.  

Čo je to?          

 

Lezie to po stromoch a je to modré. 

 Čo je to?                          V                montérkach. 

 

Má to uši a nepočuje to. 

Čo je to?     

                                                                    

D.Bíro 4.A 

 

 

Počítanie s dobrotami  -   každá pochutina v štvorčeku  predstavuje určitú 

číslicu. Urči, aká číslica patrí pochutinám. Ako to urobiť? Napravo v každom 

riadku a pod každým stĺpcom je napísaný súčet čísel v riadku a stĺpci. 

Rada: pozri sa na štvrtý riadok. Súčet piatich číslic v tomto riadku sa rovná 10. 

V riadku je 5 hamburgerov. Aké číslo má teda hamburger? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 2 

3 
4 

5 
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V osemsmerovkách  nájdi  mená: 

Filip, Zuza, Anna, Adriana, Martin, Peťo, Iva ,Ivan, Ana, Lena, Dora,  Leon, Lea 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písmenká ktoré ti zostali vlož do vety,  

kde chýbajú  slová.  

 

 

Dobre viete,  že      

 

...................     .....................   ..................     ..................   ................   ..................  učíte.         

 

                                                                                             A.Záhradníková 4.A 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

                    D.Fúsková 4.A                                                                                                      
 

 

MÁRIA, SÁRA, KATA, ZUZKA, NORA, LEA, LINDA, RITA,  BEA, 

MARTA, SABI, VIKI, SIMONA,  MAJKA, AĎA , NATKA, EMA 

 

                

F I L I P V Š E L D 

A C R D Z I D E O B 

R N O E U R O A O B 

Í R A Ť Z N N I E I 

A D R I A N A L V V 

K E Ď S A A E S P A 

M A R T I N R Á V N 

L E A N A E P E Ť O 

S Z U Z K A K N L M 

I Á S L E A V O I A 

M A R A T P I R N J 

O Ď N A B A K A D K 

N A A B E I I K A A 

A N T E É  R I T A P  

R  Á  K A Z  Á D  N  I  N 

E M A Y ! M A R T A 
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Zasmejme sa 
 

Ide sliepka a kohút po meste a zrazu uvidí v obchode vajíčka v kartóne.   

Sliepka hovorí: „Pozri sa,  aká krásna kolíska.“ 

 

Dežko je doma a ocko sa ho pýta:  „Dežko kde máš brata ?“ 

Dežko povie : „No vieš hrali sme kto sa viac vykloní z okna a on  

vyhral.“ 

 

Brat hovorí bratovi: „Verím na neexistujúce veci.“ 

Brat odvetí: „A na čo?“ Brat povie: „Nato, že máš v hlave mozog.“ 

 

Pred veľkou nocou kohút zvolá všetky  sliepky do kurína. Vytiahne pštrosie 

vajce a hovorí: pozrite sa čo sa podarilo konkurencii!!! 

 

Babka ide po parku a zrazu uvidí sedieť  dievča na lavičke,  ktoré nadáva. 

Babka sa jej opýta: prečo nadávaš.  

Dievčatko sa pozrie na babku a povie: „Sadnite si a poviem vám.“ 

Babka si sadne a začne tiež nadávať. 

Dedko ich uvidí a pýta sa ich : „A prečo nadávate?“ 

Babka sa pozrie na dedka a odpovie: „Sadni si a poviem ti.“ 

Dedko si sadne a babka hovorí: „Tá lavička je čerstvo natretá .“  

                                                                         O.Kijác 4.A 

 

Hľadaj mestá: 

TRNAVA, NITRA,  BRATISLAVA, KOŠICE, PREŠOV, TRENČÍN, 

BYSTRICA, MARTIN,  LEVICE, ŽILINA 

 

 

                                                                  S.Szombayová 4.A 

                       

T P R E š O V T E Š 

R Í T N Í č N E R T 

N E S  M E C I V E L 

A A       N  A    A N I L I Ž 

V B Y S T R I C A P 

A V A L S I T A R B 

R  Á   Z   D    K O š I C E 

N I T R A N  I    N N Y 
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Dnes Vám predstavujeme dievčatá z 8.A, ktoré sa zapojili so svojou tvorbou 

aj do literárnej súťaže Svet patrí mladým. 

 

Čierna báseň                                       

V mŕtvych šatách sama sa prechádza  

Z domova potajme vychádza                                              Vonku samá smutná tma 

Len ona to nevníma 

Teplé čižmy na nohách 

Motá sa nám v bludiskách                                            Zrazu niekto príde k nej 

Pohladí tie krásne vlasy                                            Nemôže už žiť bez nej 

Zachránia ju zo sna hlasy                                                 

                                             Hlasy krásnych bludičiek  

                                      Zablikanie  hviezdičiek 

Bol to iba čudný sen 

Zachránil ju džentlmen                                                    K.Vallerjanovitsová 8.A 

 

Viem, čo chcem 

Každý by mal mať svoj vlastný sen,                                                                                                                                                                                    

veriť v neho každú noc , každý deň.                                                                                                                                                          

Moju minulosť napriek tomu liečim,                                                                                                                                                                      

aby som mohla ísť za niečím.                                  Budúcnosť je teraz pred nami,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

myslíš že budeš niekto známy?                                                                                                                                                                                                                                        

Neotáčaj sa len za svojím snom, bež,                                                                                                                                

Viem čo chcem robiť,                                                   vieš veľmi dobre čo chceš!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

v mojej fantázii loviť.                                                                                                                                                  

Skladať text , hrať na klavíri ma baví,                                                                                                            

niekedy to riadne unaví!                                                   Žijeme tu iba jedenkrát,                                                                                                                                                                                                                                                                                        

prežiť život tak akurát.                                                                                                                                                                              

Treba byť odvážny a trpezlivý,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Niektorí ľudia sú  cieľavedomí,                                       a nebyť hlavne závistlivý!  

a so svojimi myšlienkami  lakomí.                                                                                                                                                     

Každý má svoj cieľ, niekto ide za láskou, 

a niekto sa skrýva pod  maskou  

Mali by sme povedať aspoň jednu vetu,                                                                                                                                                       

a ukázať sa celému svetu !                                              V.Poláková 8.A                                         
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Súťaž Zelený duch našej školy – víťazné literárne a výtvarné 

práce 
 

Zelený duch našej školy 

 

Kde bolo tam bolo, niektorým ľuďom bolo jedno, že škodia prírode. 

V jednom mestečku stavali samé domy a stromy ubúdali. Vládli v ňom 

choroby, alergie a život sa z neho postupne strácal. Jedno dievča raz stretlo 

zeleného ducha, ktorý jej povedal, že sa ho nemusí báť. Bol však smutný lebo 

všade bol nevytriedený odpad. Dievča si uvedomilo, že s tým treba niečo robiť 

a začalo odpadky separovať a robí to dodnes. Odvtedy je zelený duch veselý, 

chodí po školách a učí ich správne sa správať k prírode. Deti odvtedy separujú, 

sadia stromy a správajú sa k prírode dobre. Ak ho niekto z Vás stretol, viete 

o tom iba Vy a ten duch. Viete ako sa volalo to mesto? Predsa Nitra a Zeleného 

ducha môžete stretnúť aj na chodbách našej školy. 

S.Ďurkovičová 4.B 

Naša škola 

 

Naša škola bude pekná, keď vyleštíme všetky okná. 

Keď tam dáme pekné kvety a nerozhádžeme smeti. 

Bude nám tu všetkým lepšie, keď tu bude všetko krajšie. 

Budeme sa super hrať, znamená to zabávať. Slovenčinu, matiku už 

v taške mám a na autobus utekám. Škola to je sranda veľká, aj keď nás 

učí učiteľka. 

A keď prichádza po štvrtku piatok, je tento deň pre žiakov sviatok. 

Nezostáva nám nič iné, len čakať ešte skoro rok na chvíle, keď dva mesiace doma 

budeme a opäť si oddýchneme. Škola je krásna a celá veľká, chodia do nej žiaci 

a pani učiteľka.  Budeme mať krásnu školu, keď nebudete vyhadzovať smeti 

a budeme sa o ňu starať. 

Pondelok my radi máme, do školy sa ponáhľame. Čakajú nás kamaráti, budeme sa 

spolu hrať, na princa a na princeznú, postavíme hrad.                           I.Raczká 4.A 
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Pexeso Zelený duch školy 

 

 

                                                                                                      L.Borzová 4.A 

 

 

 

 

 

 

 

S. Bírová, L. Vöröšová, L. Navarová, K. Raczká, Z. Nyiriová, A. Homola, 

R. Hegedüs 6.A 

      
      
      
      



                                                                                                                                                                                     

 21 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 22 

 

 

 

 

Justin Bieber sa narodil 1. marca 1994 v St 

Joseph's Hospital v meste London v Kanade, ale 

vyrastal v Stratforde. Je jediným dieťaťom 

Jeremyho Jacka Biebera a Patricie „Pattie“ 

Mallette. Jeho rodičia neboli nikdy zobratí. 

Justinovej mame s výchovou pomáhala jej matka, 

Diane, a nevlastný otec, Bruce. Pattie 

má francúzsko-kanadský pôvod; Justinov 

prastarý otec mal nemeckých predkov a má aj 

ďalšie anglické a írske korene. Tiež raz priznal, že verí, že má neurčených 

domorodých kanadských predkov. 

Justin má dvoch nevlastných súrodencov z otcovej strany: sestru Jazmyn (* 

2009) a brata Jaxona (* 2010). Pattie žila ako slobodná matka a keďže mali 

nízke príjmy, veľakrát pracovala na množstvách nízko-platených miest v 

kanceláriách. Justin udržiaval kontakt so svojím otcom. 

Justin chodil na základnú školu do Jeanne Sauvé Catholic School s vyučovacím 

jazykom francúzskym. V detstve sa zaujímal o hokej, futbal a šach. Postupne ako 

rástol, učil sa sám hrať na klavíri, bicích, gitare a trúbke.[6] V roku 2012 

absolvoval strednú školu v Stratforde na St. Michael Catholic Secondary School 

so stupňom 4,0 GPA. V roku 2007, keď mal dvanásť rokov, zaspieval pieseň „So 

Sick“ od Ne-Yo na miestnej speváckej súťaži v Stratforde a umiestnil sa na 

druhom mieste.[7] Jeho mama zverejnila video z vystúpenia na YouTube, aby ho 

mohla vidieť rodina aj priatelia. Pokračovala s uploadom videí na ktorých Justin 

prespieval rôzne R&B pesničky a jeho popularita na stránke rástla. 

Jeho skladby: 

COMPANY, SORRY, LOVE YOURSELF, WHAT DO YOU MEAN; BABY ; BOYFRIEND; NEVER 

SAY NEVER; BEAUTY AND A BEAT, AS LONG AS YOU LOVE ME, ONE TIME, LOVE ME, ONW 

LESS LONELZ GIRL, EENIE MEENIE, CONFIDENT, ALL THAT MATTERS, ALL AROUND THE 

WORLD, SOMEBODY TO, ,LOVE, NOTHING LIKE US, THAT SHOULD BE ME, NEVER LET YOU 

GO, U SMILE, BE ALRIGHT,  WAIT FOR A MINUTE MISTLETOE, WHERE ARE YOU NOW, 

HEARTBREAKER, TAKE YOU, HOLD TIGHT, PRAY, FAVORITE GIRL, HOME TO MAMA, FALL, 

STUCK IN THE MOMEN, DIE IN YOUR ARMS, DOWN TO EARTH 

                                                                               upravila:  L.Tomečková 5.B 

https://sk.wikipedia.org/wiki/London_(Ont%C3%A1rio)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAzsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Anglicko
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%8Drsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Justin_Bieber#cite_note-Island_DefJam_article-6
https://sk.wikipedia.org/wiki/Justin_Bieber#cite_note-mitchell-7
https://sk.wikipedia.org/wiki/YouTube
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Ahoj, volám sa Grey. Nie som človek, som škriatok a nemám rád jar... 

Po jarných prázdninách,  hneď na prvej hodine, začali  deti rozprávať pani 

učiteľke ako sa im super lyžovalo. No zrazu začalo byť všetkým strašne teplo. 

Pani učiteľka sa pozrela na teplomer a zhrozená sa pozrela na deti. Oni sa jej 

spýtali:  „Čo je, pani učiteľka?“  

„No, čo by bolo, veď tu máme 27 stupňov!“ 

„Čo prosím?!“ Vypleštili deti oči na pani učiteľku. „Je tu strašne teplo, čo s tým 

spravíme?“ 

V tom zazvonilo a všetci vybehli von. A potom sa to stalo... Tá najhoršia vec, aká 

sa mi mohla prihodiť. Deti ma uvideli!  „Wáu! To je škriatok!“ skríklo jedno 

dievčatko a pribehlo ku mne. Trochu som sa zľakol lebo toto som ešte nezažil. 

Ľudia sa ma väčšinou boja, lebo ja som asi jediný škriatok na svete. Dievča tým 

výkrikom privolalo takmer pol školy. Deti sa na mňa začudovane pozerali. Ale ani 

ja som nebol práve nadšený. V tej chvíli opäť zazvonilo. Deti sa chceli rozutekať 

do tried, ale zastavila ich riaditeľka školy. „Čo je to za príšeru?!“ spýtala sa 

nahnevane. 

„No dovoľte, ja nie som príšera, ja som škriatok Grey a som jediný škriatok na 

svete!“ povedal som zhrozene. 

„No čo! Odnesiem ťa do jednej z tried, takej mladej učiteľke! Tá nech si s tebou 

robí čo chce!“ kričala na mňa riaditeľka. 

Ako riaditeľka povedala, tak aj urobila. Zobrala ma k vysokej chudej učiteľke, 

ktorá trocha šušlala. Bolo to smiešne, ale smiať som sa neodvážil. Neviem, čo by 

na môj smiech povedala riaditeľka. Tá mladá učiteľka na mňa nebola prísna. 

Pýtala sa ma na veci, na aké sa ma ešte nikdy nikto nespýtal. Napríklad, ako sa 

volám, koľko mám rokov, či mám vôbec kamarátov a podobné veci. Na niektoré 

veci som nevedel odpovedať. Hneď, ako sa ma učiteľka dopýtala, zazvonilo. Cez 

prestávku sa ma to dievča spýtalo či neviem, prečo je vonku také teplo. Zmrzol 

som. Opäť zazvonilo. „Pani učiteľka?“ zdvihlo ruku to dievča.  

„Cez prestávku som sa pýtala Greya, či nevie prečo je vonku také teplo a on 

zamrzol“ vykríkla. 

„Ách, prezradila ma!“ povedal som si v duchu. 
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„Hmm. Grey, poď pred tabuľu a povieš nám, ako to vlastne je,“ povedala učiteľka. 

Poslúchol som a postavil som sa pred tabuľu. „Nóó, vlaste je to tak, že...“povedal 

som trochu zahanbene. 

„Ha! Ja som vás o tú jar pripravil! Nenávidím jar! Som škriatok a viem, čarovať! 

Začaroval som našu krajinu, aby som aspoň jeden rok nemusel trpieť! Aby nebola 

jar! Stačí, alebo ešte niečo?“ kričal som nahnevane, ale aj prefíkane.  

Pani učiteľka vyzvala deti, aby mi povedali, na čo je potrebná jar.  

„Na jar pučia kvety, prebúdza sa pôda, sadí sa v záhrade a podobne,“ vykrikovali 

deti. 

„Zobúdzajú sa zvieratá, ako napríklad hmyz, medveď a  prilietajú niektoré 

vtáky“...kričali chlapci. 

„Bez správneho kolobehu prírody by nebolo ani leto, na jeseň plody a úroda,“ 

dodali niektorí. 

„Jar má v sebe krásne čaro, ktoré si ľudia vážia od nepamäti,“ dodala pani 

učiteľka. 

A až potom som pochopil, na čo je dobrá jar. Začaroval som svet naspäť. Stal 

som sa žiakom, ale aj kamarátom tejto triedy. Bol som šťastný. Odvtedy ma 

začali volať Leo. A prestal som čarovať, lebo som sa poučil, aké je to nepríjemné 

robiť to, čo sa druhému nepáči. 

 

                                                               A.Záhradníková 4.A                                                                     

 

 

                                            Tu si môžeš nakresliť svojho škriatka 
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Odkedy v školách zvoní?  

V minulosti sa do školy, podobne ako do kostola, zvolávalo zvonením na zvon, príp. 

udieraním na nejaký kovový predmet. Zvonenie zvoncom, resp. elektrické 

zvonenie sa do škôl dostalo až pod vplyvom technického pokroku v období I. 

ČSR (1918 - 1938). Neskôr bolo samozrejmosťou zvonenie prostredníctvom 

hodinového automatu. Dnes nám začiatok a koniec hodiny na niektorých 

školách oznamujú nahrávky najznámejších pesničiek. 

 

 

Kedy boli zavedené žiacke knižky? 

Zošit so záznamami o prospechu a správaní žiaka v základných školách 

– žiacka knižka – bol u nás zavedený v roku 1951. Dnes  ich papierovú 

podobu nahrádza elektronická, takže pred rodičmi už nemožno nič 

utajiť.  

 

Prečo máme vysvedčenia ? 

Vysvedčenia v tej najjednoduchšej podobe začali vznikať vplyvom rozvoja škôl v 

16. storočí. Keď žiaci prechádzali z jedného stupňa na druhý alebo do iných škôl, 

ich noví učitelia chceli mať aspoň základné informácie o tom, aké štúdium 

dovtedy absolvovali, aké v ňom dosiahli výsledky a aké bolo ich 

správanie. Prvé vysvedčenia boli teda voľnými posudkami. V 19. storočí 

už vysvedčenie podávalo o žiakovi celkový obraz.  

 

 

 

Odkedy chodia školáci na výlety? 

Priekopníkom v tejto oblasti bol Ivan Branislav Zoch, ktorý ako profesor 

revúckeho gymnázia (1866 - 1874) začal organizovať výlety žiakov do okolia 

Revúcej. Školské výlety už od začiatku 20. storočia boli súčasťou mimoškolských 

foriem výchovy a vzdelávania. Ich cieľom bola rekreáciu, ale aj poznávanie 

historických, kultúrnych a prírodných krás. Do rámcových učebných osnov 

stredných škôl sa výlety dostali v 30. rokoch 20. storočia. Po roku 1945 sa 

školské výlety stali súčasťou školského života, najmä v 

letných mesiacoch.  
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Deti viete prečo vznikol deň detí?  

Mohlo by to podľa vás byť takto?  

Veľká noc už dávno pominula, do Vianoc bolo ešte 

ďaleko a ani letných prázdnin sa deti nemohli 

dočkať a nemali sa načo v dohľadnej dobe tešiť. 

Tak im dospeláci vymysleli ich vlastný sviatok.  

MDD – medzinárodný deň detí.  

Tento deň dostávajú deti od svojich rodičov nejakú 

malú pozornosť a hlavne, čo Vás určite poteší:  

„Pozdravujeme všetky pani učiteľky a pánov 

učiteľov, v tento deň sa neskúša.“  

 

 

Ako vlastne vznikol Deň detí? 

História tohto sviatku siaha do 50-tych rokov 20.storočia. Na Slovensku sa po 

prvýkrát Deň detí oslavoval v roku 1952. Myšlienka vymedziť pre deti ich deň 

vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the 

Wellbeing of Children) v Ženeve, vo Švajčiarsku ešte 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, na ich práva a potreby. Neskôr v roku 1949 túto myšlienku vo svete 

podporili aj Medzinárodná demokratická federácia žien, Medzinárodné odborové 

zdraženie učiteľov, či Svetová federácia demokratickej mládeže. Nie je úplne 

jasné, prečo bol vybraný práve 1. jún ako MDD. Avšak tento dátum je na svete 

najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách sveta. Úplne po prvýkrát vo 

svete bol Deň detí oslavovaný v San Franciscu v spomínanom roku 1925.  
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Hurá prázdniny! 

 

Prajeme Všetkým deťom, učiteľom a zamestnancom našej 

školy pekné, pohodové a slnečné prázdniny. 
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Kupón číslo 9                                         NESKÚŠAŤ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Neskúšačik  
 

Keď sa zabudneš pripraviť na vyučko , použi Neskúšačika! 

 

MILÍ  ŽIACI  A MILÉ ŽIAČKY ! 
Dnes sa k Vám dostalo deviate 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 2016. Svoje nápady, krížovky, 

básničky, príbehy môžete odovzdať členom redakčnej rady do 8. 12. 2016.                                        
                                                               Ďakujeme 

Kupón   číslo 9 - Neskúšať  -  nájdeš  v tomto  čísle.   
Môžeš ho použiť, ak si sa nepripravil na hodinu a nechceš dostať zlú známku. 

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

Do prípravy tohto čísla sa zapojili: 
S.Ďurkovičová, J.Buch 4.B, L.Borzová, D.Fúsková, S.Szombayová, O.Kijác, D.Bíro,  

I.Raczká, A.Záhradníková 4.A, L.Tomečková 5.B, S.Bírová, L.Vöröšová, A.Homola, 

R.Hegedüs, L.Navarová, K.Raczká, Z.Nyiriová 6.A, K.Vallerjanovitsová, V.Poláková 

8.A 

 

Všetkým prispievateľom ďakujeme a posielame sladkú odmenu. 

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

 

Prajeme Vám príjemné letné prázdniny! 
 

Školský časopis ZŠ Škultétyho v Nitre 
Školský rok: 2015/2016 
Ročník:4 
Číslo: 9 
Redakčná rada: M. Foltánová, K. Raczká 
Mgr. Z. Antalíková, Mgr. D. Moravčíková, Mgr. G.Šatková
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