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ÚVODNÍK 
 

      
    Po  druhýkrát v školskom roku 2012/2013 sa Vám prihovárame 
prostredníctvom nášho školského časopisu Pod lavicou. Pokúsime sa 
Vám priniesť množstvo zaujímavostí zo života našej školy i mimo nej.  
 
       Naša škola sa rok čo rok zapája do mnohých akcií a súťaží 
organizovaných pre žiakov ZŠ.   

Časopis Pod lavicou Vám  prinesie prehľad akcií a súťaží 
organizovaných na 1. aj 2. stupni našej školy. Môžete si prečítať 
rubriky, ktoré pre Vás pravidelne pripravujú členovia redakčnej rady 
a samozrejme v časopise nájdete práce žiakov, ktorí prispievajú do 
nášho časopisu vlastnou tvorbou, za čo všetkým ďakujeme a tešíme sa 
na ďalšiu spoluprácu.  

 
Čítajte Pod lavicou, je to časopis pre Vás a o Vás...! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                     
 3 
 

 

Obsah 
 
 

Úvodník  
 

Zo života školy                             
Mikuláš a Lucie na našej škole 
Vianočné podujatia  
Fašiangový karneval 
Školský klub detí 
Zápis do 1. ročníka  
 

Zo života krúžkov  
Prírodovedný  
Šikovníček a Výtvarníček  
 

Relax:                                           
Zasmejme sa 
Chcem, aby ste vedeli....  
Zo zákutí školskej chodby 
Žiaci a ich výroky 
Vesmírne tajničky 
Hádajme 
Zahrajme sa 
                               
Hviezdne nebo:  Majk Spirit 
 

Žiackym perom 
 

Valentín  
Veľká Noc  
 

Kalendár 
Jarná maľovanka                     



                                                                                                                                                                                     
 4 
 

 
 
Posledný mesiac v roku 2012 sa na našej škole niesol v duchu prichádzajúcich 
najkrajších sviatkov roku.  
Dňa 6.12. k nám zavítal Mikuláš so svojím sprievodom a obdaroval sladkosťami 
všetky deti, ktoré mu zaspievali alebo zarecitovali básničku. Po nich prišli Lucie 
a omietli nás krídlom, aby nás po celý rok všetko zlé obchádzalo. 
V polovici decembra sa konala spevácka súťaž Vianočná koleda, kde žiaci 
predviedli svoj spevácky talent. Najlepší koledníci boli odmenení diplomom 
a sladkou odmenou. Vo Vianočnom mestečku sa predviedli zas s programom naše 
dievčatá zo 7. A,B triedy. 
Posledný školský deň pred vianočnými prázdninami sa konala Vianočná besiedka. 
Žiaci spievali koledy, recitovali básničky, tancovali a predvádzali svoj talent, 
ktorý rozvíjajú na krúžkoch. 

 
Mikuláš a Lucie na našej škole 
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Vianočná koleda  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Vianočné vystúpenie v 
mestečku 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vianočné besiedky 
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Snehuliaci v školskom klube 
Pozrite si na stránke www.SPORTUBE.sk  video  ako sme stavali snehuliakov na 
školskom dvore. Zároveň môžete hlasovať za naše video a zapojiť našu školu do 
súťaže. Ostatných snehuliakov nájdete vo fotogalérii na stránke školy 
www.zsskultetyhonitra.edupage.sk . 
 

 
 
Karneval 

Prezrite si na stránke našej školy aké 
masky sa stretli na fašiangovom 
karnevale: kovboj, šašo, princezná, Pipi 
dlhá pančucha, bábätko, Asterix  
a mnoho iných. Vyberte si , ktorá sa Vám 
najviac páči. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápis do 1. ročníka 
 
Pomocníčky pri zápise budúcich prváčikov  

 
 
Už sme zapísané, v septembri  
prídeme s novou taškou do školy. 
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Prírodovedný krúžok 

 
Spoznávame planéty 

 
Naša galaxia má osem planét. 

Prvá planéta sa volá Merkúr. Je najbližšie k Slnku. 
Druhá planéta sa volá Venuša. Je to druhá najbližšia planéta k Slnku. 

Tretia planéta je veľmi známa a volá sa Zem. Je jediná, na ktorej je život. 
Štvrtá planéta sa volá Mars. Vedci sa domnievajú, že na nej žijú mimozemšťania.  

Ďalšia planéta sa volá Jupiter. Má až 64 mesiacov. 
Potom ide Saturn. Má strašne pekný prstenec. 

Ďalšia planéta je Urán a posledná Neptún. 
                                                                   V. Baša 4.A 
 
Moje postrehy z besedy o vesmíre: 
Vesmír je zrazenina planét asteroidov, meteoritov možno aj  života, či vynálezov 
z NASA. Vesmír je nekonečný, je tam viac galaxií, než len tá naša.  Možno ste 
započuli, že pred pár dňami spadol v Rusku meteorit. Ak chcete vidieť vesmírne 
telesá, choďte do hvezdárne alebo si kúpte teleskop. Venuša je najhorúcejšia 
planéta. Nikdy sa nepozerajte priamo do Slnka.  Viete, nikto nevie , či je vo 
vesmíre život a asi sa to ani tak rýchlo nedozvieme.  
                                                        J. Dovičovič 4.A 
 
Šikovníček a Výtvarníček 
 

Zimnú výzdobu vo vestibule vyrábali deti 
z krúžkov a tried. 
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Zasmejme sa..... 
  
Čo urobí blondínka, ak si chce dať jahodový lekvár? 
Olúpe si buchtu. 
                                                                          
Nemecký turista na salaši. Bača naňho kričí: 
-Pozor! Ten pes hryzie!  
-Was? Was? 
Bača na to: 
-Čože mňa, ale vás. 
 
-Marka moja, ty si už ako tá Európska únia. 
-Prečo si to myslíš, Jožko? 
-Lebo aj ty sa len rozširuješ. 
 
Syn sa vracia domov a volá od dverí na otca: 
-Otec, už som doma! 
Otec sedí za počítačom, ani len nezdvihne hlavu od monitora a odvetí: 
-Fajn, a kde si vlastne bol? 
Syn: Na vojne. 
 
Psychicky narušený muž je lentilky. Jedna mu spadne a muž povie:  
-Poď sem lentilka. Nejde. Ešte raz povie: Poď sem lentilka. Znovu nejde.  
Muž sa nahnevá, vysype všetky a povie: 
-Chyťte ju! 
 
Ráno v jednej domácnosti: 
„Ale, nebol som až taký opitý?!“ 
 
„Hej?“ Hodil si môjho škrečka a zakričal si : „Pikaču, vyberám si teba!“  
Potom si zaliezol do skrine a hodinu si kričal, že vchod do Narnie nefunguje. 
Potom si vrieskal na moje auto: „Optimus, ja viem, že si to ty, pretransformuj 
sa!“ Zvyšok noci si strávil vypúšťaním bazéna s tým, že hľadáš Nema, a keď si sa 
vracal ráno domov, objal si bezdomovca so slovami: „Dumbledore, ty žiješ!“                                                                         
                                                                                Zozbierali: F.Lednár, L. Molnár 5.A 
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Chcem, aby ste vedeli..... 
 
McDonald 
 
Jedálny lístok v McDonalde je založený na mäse. Každý deň sú po 
celom svete predané milióny hamburgerov. To znamená 
nepretržitú porážku zvierat narodených iba pre to, aby sa stali 
náplňou žemlí MsDonald. Niektoré z nich – hlavne prasatá 
a kurčatá – trávia svoje životy v umelých podmienkach obrovských veľkochovoch, 
bez prístupu čerstvého vzduchu, slnečného svetla a slobody pohybu. Ich smrť je 
barbarská. Napríklad v českej republike mäsový priemysel každoročne zabije 4 
milióny prasiat, 28 miliónov kurčiat a 1,6 miliónov kusov dobytka. 
 
 
 
 
Kožušinové zvieratá 
 
Kožuch = krása za cenu smrti. Kožuch pre určitú časť verejnosti synonymum pre 
vytúžený prepych a symbol spoločenskej prestíže.  Málokto si však uvedomuje, že 
v dnešnej dobe, zvlášť v našom podnebnom pásme, je to predovšetkým symbol 
krutosti a ľahostajnosti ľudí. Rok čo rok sú milióny zvierat, ktoré svoj kožúšok 
k životu bezpodmienečne potrebujú, usmrcované človekom len kvôli zbytočnému 
módnemu doplnku. Spôsobov, ako získať kožušinu, existuje niekoľko. Všetky majú 
rovnaké jedno: týranie a smrť pôvodných majiteľov kožuchov. Jednou 
z najstrašnejších metód získavania kožušín je lov tuleních mláďat. Mláďatám 
zostáva biely kožúšok len behom prvého mesiaca života, a preto ich musia lovci 
zabíjať behom krátkej doby v čo najväčšom množstve. Keďže tulene nepovažujú 
človeka za nepriateľa, vychádzajú mu v ústrety, a ich mláďatá sú potom ubité  
tyčou s ostrým hrotom, lebo utlčené o kusy ľadu. Zostane po nich trpiaca tulenia 
matka, ktorá nedokáže svoje mláďa brániť. Obetavé boje členov Greenpeace 

dokázali znížiť odbyt tuleních kožušín a EU vydala 
zákaz dovozu tuleních kožušín, no lov samozrejme 
pokračuje.  
Také zlaté zvieratká a tak veľmi musia kvôli 
ľuďom trpieť. 
                                         
                                                                                
                             Upravila: H. Foltánová 4.A 
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Zo zákutí školskej chodby 
 
 

� Zvedavé otázky 

1. Kto sa skrýva v skrini v 8.B? 

2. Prečo má TL narazené rebrá? 

3. Ktorá trieda je najzvedavejšia na 2. Poschodí? 

4. Kto namiesto písomky si veští z kariet? 

5. Prečo stále sneží? 

 

Oznam žiaka z 8.B: 

DĎ – OBJATIE ZDARMA               

 

Žiaci a ich výroky: 

Kde sa vyrába elektrina? 

V baterke. 

 

 
Napíš 3 pravidlá pri zaobchádzaní s elektrinou: 
 
Neliezť na strom, keď tam je vodič.  

Nedotýkať sa elektrických spotrebičov. 

Nesmieme chytať elektrinu. 

Nesmieme sa hrať s elektrinou. 

Nesmieme rozhadzovať kábliky, aby sa niekto nepotriasol. 
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Zahrajme sa  
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Symbol Holandska je ................. 
 

1.            
  2.      

3.     
4.           

 5.        
6.        

7.          
 

1. Zviera s pancierom 
2. Horná končatina 
3. Dopravný prostriedok 
4. Predmet, na ktorom počítame 
5. Žltá kvetina, keď do nej fúknem rozletí sa 
6. Prístroj na pranie 
7. V zime staviame zo snehu                                                                                                                        

                                                                                       M. Navarová 3.A 
 
 
.......................... je zdravé. 
 
 

 
                                                             Z. Potisková 4.A 
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Vesmírne tajničky 
 

1. parkujú   tam autá   
2. pláva to vo vode 
3. jazdí to po ceste 
4. hryzie to oriešky  
5. príbytok Eskimákov 
6. jeme z toho 
7. začína to na A a končí na Z 
8. miestnosti, kde čakáme 
9. nástroj na striekanie 
10. maličké inak 
11. spíme v nej 
12. v čom je pošta 
13. plaví sa na mori 
14. človek, ktorý pracuje s 

elektrinou 
 
 
 
 
 

Čo pôsobí okolo Zeme?  
......................................................................... 
                                                                                     N. Miháliková 4.A 
 
 

Domovom súhvezdí je .......................... 
 

       
1. Čo nám poskytuje Slnko 
2. Tretia planéta je 
3. Prirodzený zdroj energie 
4. Padajúca hviezda 
5. Pohyb zvuku inak 
6. Názov súhvezdia 

 
                   S. Nemčeková, 4.A 
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Hádajme..... 
 

1. Neje a nepije, bez farbičiek maľuje. Čo je to? 
2. Stojí v izbe zebra, čo má teplé rebrá. Čo je to? 
3. V noci lieta, vo dne spí, húka a myši loví. Čo je to? 
4. Chodí nad nami, hore nohami. Čo je to? 
5. Pod klobúkom na jednej nohe stáva.  Čo je to? 
6. Jeden hore, dvanásť dolu. Čo je to? 

 
                                                        / mráz, radiátor, sova, mucha, huba, mesiac / 

                                                                              Zozbieral M. Polák 3.B 
 
 

 

 
 
Jarná krížovka 
 
Prvý jarný kvet sa volá 
............................................. 
 
 
 

1. Keď zjem slivku, 
zostane mi  

2. Na Vianoce pijem 
vianočný  

3. Zametám s tým 
4. Niektorí to strašne radi žujú         
5. Čistí komíny 
6. Zametá sa s tým  
7. Pozerám to v telke, a sú to Televízne 
8. Opravuje autá 
9. Hlavné mesto Slovenska  

                                                                                  E. Horská 3.A 
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MAJK SPIRIT 
 
Začiatok pôsobenia 
Majk Spirit je slovenský hudobný umelec (žáner: Rap), ktorý 
patrí do Bratislavskej skupiny H16. Interpret, ktorý je jediným 
autorom svojich textov, pôsobí na slovenskej hudobnej scéne od 
roku 2000. Prvé skladby vydal pod pseudonymom "Dilema", 
neskôr so svojou skupinou mal s ďalším umeleckým menom “Koko 
Šajs¨ ale aj “Koko Najs¨ leví podieľ na úspechoch albumov 
“Jednašestka ftvojom klube¨ (2004), “Kvalitný materiál¨ (2006) 
a “Čísla nepustia¨ (2008), resp. mixtapovom albume “Antivirus¨ (2009). 
 
Umelecký Profil 
Počas jeho kariéry spolupracoval Majk Spirit s umelcami ako napríklad MadSkill 
(Nemecko), Rytmus, Ego, Tina, Čistychov, A.M.O, Moja Reč, DNA (Slovensko), Orion, DJ 
Wich, Indy (Česko), Nironic (USA) a ďalšími. V roku 2010 odohral 92 koncertov (vrátane 
festivalov), jeho skladby a videoklipy majú na YouTube viac než miliónové návštevy a v 
decembri 2010 bol pozvaný ako jeden z hlavných rečníkov na fórum inšpiratívnych 
myšlienok v divadle Pavla Országha Hviezdoslava na tému kritické myslenie. 
 

Osoba 
Michal Dušička (Majk Spirit) sa narodil 28. Augusta 1984 v 
Bratislave. S tvorbou začal ako žiak školy na ulici Hálova 16 v 
Petržalke z čoho vznikol názov H16. Dnes je jedným z mála hip-
hopových umelcov na Slovensku s vysokoškolským vzdelaním 
(MBA). Najbližší ho volajú “Dušo¨, má mladšieho brata, minulý 
rok navštívil Peru, Bolíviu, Argentínu aj Brazíliu a najradšej nosí 

oblečenie od Nike, ktoré je jeho oficiálnym sponzorom. 
 
Záujmy 
“Dušo¨ sa zaujíma o filozofiu a aj preto rád číta knihy. Okrem klasickej literatúry ho 
zaujíma predovšetkým ezoterika, motivačné čítanie, história a duchovné knihy. Medzi 
jeho obľúbených autorov patria Eckhart Tolle, Osho, Eshter Hicks a ďalší. Zo športov 
obľubuje futbal (hrával ho aj profesionálne) a rád si ho zahrá aj na Playstation. 
Konzumáciu alkoholu vyvažuje jemu blízkym zeleným čajom, ktorý je akýmsi symbolom 
Zenu.                                                                                 Upravila:  C. Čerenková  8.A 
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Exkurzia v Tutanchamonovom múzeu 
Jedného dňa sme sa vybrali do Tutanchamonovho múzea. Cesta to 
bola dlhá, pretože sme museli prejsť cez pol Bratislavy až na Kolibu. 
A navyše celý deň husto snežilo. Keď sme konečne vošli a nechali 
svoje veci v šatni, privítala nás mladá sprievodkyňa, ktorá nám 
porozprávala o egyptských bohoch a zaviedla nás do miestnosti, kde 
už na stole ležala múmia. Tam nám ukázala ako prebiehal skutočný obrad 
mumifikovania. Bolo to veľmi zaujímavé, hlavne keď sme sa pýtali múmie rôzne 
otázky a ona odpovedala. Ďalej sme sa dozvedeli veľa informácií o živote 
Egypťanov a o pochovávaní mŕtvych. Nakoniec sme zistili, že vystavená múmia 
v skutočnosti nebola muž, ale žena.  
Táto exkurzia sa nám veľmi páčila a už sa veľmi tešíme na ďalšiu.  
                                                                                                 E. Košťálová 8.A 
 
 
Naše zúbky a zuby 
„S kamarátmi jedlo drobia, okrem toho ústa zdobia. Čo sú to?“   
                                  (zuby) 
 

Touto hádankou nás privítali dve usmievavé lektorky zo 
spoločnosti Curaprox v pondelok, 18. Februára. Prváci a druháci 
sa na stretnutí s mladými dentistkami dozvedeli veľa 
zaujímavých informácií o mliečnych a trvalých zúbkoch.  
Oboznámili sa, ako sa treba  správne starať o svoj chrup, 
praktickými ukážkami si preverili techniku čistenia zúbkov. 

Pomocníkmi im pritom boli vlastné zubné kefky a jabĺčka.  
Najviac sa deťom páčilo testovanie čistoty zúbkov pomocou fialovej tekutiny. 
Ten, kto si ráno kvalitne umyl zúbky, nemal na nich fialový povlak. Ale tomu, kto si 
ráno zúbky dostatočne alebo vôbec neumyl, biely úsmev sa zmenil na 
„drakulovsky“ temný úškľabok. A takých malých upírov bolo veru dosť veľa. 
Deti dostali od lektoriek darček – nálepky, ktoré im majú pomôcť nezabudnúť na 
pravidelné čistenie si malých bielych perličiek – zúbkov.  

                              žiaci 1.A s pani učiteľkou 
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Z tvorby na hodine slohu:  Cinquain 
Šablóna na cinquain 
a, verš – podmet 
b, verš – prívlastok / vyjadrený prídavným menom, zhodný / 
c, verš – 3 prísudky / slovesné, holé / 
d, verš – kompozícia predmetová 
e, verš – podmet- metamorfovaný / premenený / podmet z 1. verša 
Mama                                       Dúha                               Les 
láskavá, ohľaduplná                 farebná, jasná                                 zelený, voňavý                                          
ľúbim , chránim, neopustím      rozosmeje, očarí, rozveselí             les navždy žije                                         
vždy tu budem pre ňu            na modrej oblohe po daždi               nik ho neprežije                                    
láska                                        krása                                               večnosť 
 
Jar                                         Kamarátka                           Jablko 
krásna, voňavá                        dobrá, verná                         červené, šťavnaté 
hreje, poteší, poláska              pomáha, verí, zabáva            osvieži, poteší, pohladí 
prebúdza  k životu                  má rada                            na mladej voňavej jabloni 
ročné obdobie                        priateľstvo                           ovocie  
                                                                            Žiaci 8.A 
 
Skauting                                    Skauting – máme ho veľmi radi, 

môžeš sa k nám pridať hneď aj ty. 
Buď pripravený!                                                        Hráme futbal a aj iné hry, 
 -je skautské heslo.                                               na aké chodíme radi vždy. 
Denný príkaz: Denne vykonať aspoň  jeden dobrý skutok. 
Každý skaut by mal mať vždy pri sebe KPZ-tku (Krabička poslednej záchrany). 
Samozrejme skauting má aj Skautský zákon, ktorý by ste mali vždy dodržiavať 
a vedieť naspamäť aj spolu so skautským heslom a denným príkazom. 
História: 
V roku 1907 Lord Baden Powell of Gilwell išiel táboriť s 15 chlapcami a to sa 
považuje za založenie skautingu. V roku 1908 jeho manželka založila dievčenský 
skauting a jeho brat vodákov. V roku 1920 bolo prvé Jamboree – je to 
medzinárodné stretnutie skautov z celého sveta. V roku 1912 A.B. Svojsík založil 
skauting  u nás. Pričom v roku 1970 bol v Československu skauting zakázaný.  
O 19 rokov bol skauting znova povolený až doteraz. 
Skauting v Nitre: 
Ak by ste sa chceli k nám pridať, tak neváhajte a príďte. Môžete tu zažiť veľa 
zábavy na akciách, i mimo nich. Máme tam horolezeckú stenu, stolný futbal 
a robíme kopu iných aktivít. ☺ 

Nachádzame sa:   47  Nábrežie mládeže, Nitra. 44.    Zbor 
Egrešov.                                  A. Kopecký, S. Vitáloš   8.A                           
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Valentínov sviatok prišiel, 
Amorov šíp srdcom prešiel. 
Zaľúbený po uši, 
do tej krásnej Venuši. 

 
Srdcia nám už bijú, 

svetríky si šijú. 
Srdiečka si kupujú 

a z lásky sa radujú 
 

Sv. Valentín                                               Každý rok k nám prichádza, 
z novej lásky teší sa. 
Láska to je radosť, 

cítiš pri nej mladosť. 
 
       14. február – deň sv. Valentína. Ako súvisí tento tajomstvom opradený svätý         
s pohľadnicami, kvetmi a drobnými darčekmi na školských laviciach? Čo bolo na 
ňom také výnimočné, že dodnes vzbudzuje živú spomienku? 
 

Postavil sa proti cisárovi 

Podľa legendy bol svätec najprv pohanským kňazom, ktorý sa obrátil na 
kresťanskú vieru a napriek zákazu cisára Claudia sobášil páry, za čo ho uväznili. 
Legenda hovorí, že práve tam sa zoznámil so slepou žalárnikovou dcérou a 
zázračne jej vrátil zrak. 14. februára 250 nášho letopočtu ho odsúdili na smrť 
odťatím hlavy. Ešte pred smrťou však žalárnikovej dcére napísal list s podpisom 

 S láskou Tvoj Valentín.  
Na znak toho si na výročie jeho smrti ľudia po celom svete 
posielajú valentínky, drobné darčeky či srdiečka a oslavujú tak 
sviatok zamilovaných.  
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Veľkonočné zvyky a tradície 

Po skončení zimného obdobia a zimných radovánok so snehovými sánkovačkami 
a guľovaním, prichádza k nám dlho očakávaná a okúzľujúca jar, akási predzvesť 
zrodu nového života, teplých a slnečných dní a pestrosti  životného programu. 
A to nielen pre človeka, ale aj pre prírodu a ostatné živočíchy. Začínajú sa 
prebúdzať prvé výhonky jarných kvietkov – fialiek a snežienok, tráva sa začína 
čoraz viac zelenať a ponúka čerstvú pašu pre ovečky  a deti vyháňa na zelené 
lúky za hrami a piesňami. Najskôr treba utopiť Morenu a s ňou všetko zlé, čo nás 
sprevádzalo počas zimných mesiacov.  

S príchodom jari prichádzajú aj veľkonočné sviatky  a s nimi tradičné zvyky 
vinšovačiek. Chlapci a dievčatá chodia na Kvetnú nedeľu s mašľami ozdobenou 
vetvičkou zelenej vŕby a gazdinej zavinšujú verš: 

"Prišla kvetná nedeľa, 
kde si kľúče podela, 
ta dala som, ta dala, 
svätému Ďurovi, 
aby pole odomykal, 
aby tráva rástla. 
Tráva je zelená 
až po vyše kolená.  
 

Sedí kura v koši, 
o vajíčko prosí, 
dajte nám jedno, lebo dve, 
šak vám to málo ubudne. 
A keď nám nedáte, 
budeme vám steny drať 
a obloky vybíjať, 
nebudú vám deti spať." 

Deti dostanú výslužku – veľkonočné vajíčka (kraslice) a idú do ďalšieho domu či 
k ďalšej rodine. Vajíčko ako dar bolo akýmsi symbolom zrodu nového života. 

Vari najväčším sviatkom mládencov bol Veľkonočný pondelok, kedy sa chodilo po 
domoch, kde mali dievčatá, aby ich mohli chlapci pooblievať čerstvou, studenou 
vodou, ktorá mala byť symbolom zdravého života. Mládenci nešetrili vodou a veru 
niektorá dievčina dostala poriadnu dávku vody. V niektorých oblastiach bývalo 
zvykom, že k oblievačke sa pridalo aj šibanie dievčat pleteným korbáčom, 
v niektorých zas šibanie prebrali v utorok dievčence a oplácali chlapcom 
pondelňajšiu oblievačku. Nech už to bolo akokoľvek, bola to a ostáva našou  
veľkou a vzácnou tradíciou, ktorú by sme si mali ctiť, uchovávať a udržiavať. 
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Kupón číslo 2 
                                                        NESKÚŠAŤ! 

�eskúšačik  
 

Keď sa zabudneš pripraviť na vyučko , použi �eskúšačika! 
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1. 12. 2012  Svetový deň boja proti AIDS (WHO)  

3. 12. 2012  Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím (OSN)  

4. 12. 2012  Sviatok sv. Barbory, patrónky baníkov a delostrelcov  

6. 12. 2012  Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí  

10. 12. 2012  Deň ľudských práv  

11. 12. 2012  Medzinárodný deň hôr   

Medzinárodný deň vysielania pre deti  

24. 12. 2012  Svetový deň osobných práv   

4. 1. 2013  Svetový Braillov deň  

15. 1. 2013  Svetový deň armády  

27. 1. 2013  Deň pamiatky obetí holokaustu   

28. 1. 2013  Medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej vojne  

Európsky deň ochrany osobných údajov   

29. 1. 2013  Medzinárodný deň bez  internetu   

4. 2. 2013  Svetový deň  proti rakovine   

6. 2. 2013  Svetový deň bez mobilu  

12. 2. 2013  Svetový deň manželstva  

14. 2. 2013  Deň sv. Valentína, Deň zaľúbených  

15. 2. 2013  Deň osamelých   
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MILÍ  ŽIACI  A ŽIAČKY ! 
 
 
Dnes sa k Vám dostalo druhé 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. 
Svoje nápady, krížovky, básničky, príbehy môžete odovzdať 
členom redakčnej rady do 15. 5. 2013. 
 

Ďakujeme 
 
Kupón   číslo 2 - 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: 
M. Navarová 3.A, H. Foltánová 4.A, F. Lednár 5.A, E. Košťálová 8.A,  V. Baša 4.A, 
M. Miháliková 4.A, S. Nemčeková 4.A, L. Molnár 5.A, C. Čerenková 8.A,  
M. Polák 3.B, J. Dovičovič 4.A,  E. Horská 3.A, Z. Potisková 4.A, A. Kopecký, 8.A, 
S. Vitáloš 8.A, žiaci 1.A, 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/ 
 
Školský časopis ZŠ Škultétyho v Nitre 
Školský rok: 2012/2013 
Ročník:1 
Číslo: 2 
Redakčná rada: I. Šípošová, E. Košťálová, M. Bystrický, K. Raczká 
Mgr.J. Ivančíková, Mgr.D. Moravčíková, Mgr.Z. Jančiarová
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