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ÚVODNÍK 

      
Po  tretíkrát v školskom roku 2012/2013 sa Vám prihovárame 

prostredníctvom nášho školského časopisu Pod lavicou. 
 

Nové logo školskej lavice na titulnej stránke je od Vášho spolužiaka  

Adama Bullu zo 7.A triedy. 

 

                         Hurá, prázdniny! 

Končí sa jar a vystrieda ju leto. Čoraz  teplejš ie dni a mesiac s názvom jún 

sú neklamným znakom toho, že sa blížia žiakmi tak veľmi očakávané, 

vysnívané a vytúžené letné prázdniny a školskému roku 2012/2013 o  chvíľu 

definitívne odzvoní. 

Jún je jedným z najkrajších mesiacov v školskom roku. Na začiatku tohto 

mesiaca oslávime Medzinárodný deň detí, ktorý bude plný zábavy,  

fantastickej nálady a nezabudnuteľných zážitkov. Koniec júna je čas, keď 

sa žiaci rozlúčia s  učebnicami, ktoré ich desať mesiacov sprevádzali   na 

ceste získavania nových vedomostí, s domácimi úlohami, s prípravou na 

vyučovanie ale i so svojimi triedami, spolužiakmi či učiteľmi a o pár dní 

nechajú za chrbtom i školskú bránu.  

Končí sa ďalší školský rok, ktorý bol pre niektorých úspešnejší, pre iných 

menej, pre niektorých prvým rokom školských povinností na základnej škole, pre 

iných zase posledným, ale pre všetkých rovnako sa teraz blíži ku koncu... 

Žiaci pracovali  pod vedením svojich učiteliek, ktoré ich vzdelávali posmeľovali, 

posúvali vpred, a usmerňovali. Život žiaka je radostný a krásny, ale aj náročný 

a vyčerpávajúci, a preto si žiaci zaslúžia dva mesiace oddychu a leňošenia. 

 

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

zamestnancom školy krásne prázdniny. 
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Školský klub 
V máji si deti zo školského klubu zasúťažili v jazde na kolobežkách. 

Najšikovnejšie z nich získali malú odmenu. Súťažiaci, ktorých 

povzbudzovali spolužiaci hlasným pokrikom,  prišli do cieľa  bez 

odretých kolien a s úsmevom. 

 

Beseda s mladou spisovateľkou 
V marci, pri príležitosti mesiaca knihy, navštívila našu školu mladá pani 

spisovateľka Miroslava Kilianová.  Prišla prvákom predstaviť svoju prvú knižku  

„ Ovečka Alica a jej dobrodružstvá“, ktorá je určená práve im.  

Pani spisovateľka porozprávala o tom, ako knižka vznikla, prečítala z nej jednu 

kapitolu, žiakom dala otázky, ktoré sa týkali prečítaného textu a za správnu 

odpoveď deti dostali sladkú odmenu. Na záver pani spisovateľka podpísala svoju 

knihu aj s venovaním tým deťom, ktoré si jej knihu kúpili.  

Želáme pani spisovateľke množstvo nápadov pri písaní novej knihy a tešíme sa na 

ďalšie stretnutie. 
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Svetový deň vody  a  Deň Zeme 

Radi by sme sa poďakovali pani Jelke Šikovej, Zuzke Kiripolskej a Ľubke 

Zolczerovej, ktoré našim deťom zaujímavými aktivitami priblížili "Svetový deň 

vody" a "Deň Zeme". Pre našich školákov pripravili dva krásne, podnetné 

projekty, ktorými upriamili pozornosť na význam ochrany našej planéty. Všetkým 

trom obetavým dobrovoľníčkam patrí naše veľké ĎAKUJEME!  

 

  

Školský výlet a exkurzia 
7.A a 7.B sa vybrali do Modry a jej blízkeho okolia. Chata Pod lipou sa na necelé 

tri dni stala ich domovom. Boli to dni slnka, športu, hier a zábavy. Aby sa aj 

trochu poučili, navštívili Múzeum Ľ. Štúra v Modre. Plný dojmov, oddýchnutí sa 

vrátili do školskej reality  a  „tešia“ sa na záverečné písomky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 6 

 

Návšteva detí z Materskej školy 
V apríli navštívili našu školu deti z materskej školy na Novomeského ulici. Prišli si 

pozrieť našu učebňu Dopravnej výchovy, dopravné ihrisko a niečo nové sa naučiť. 

Stretli sa aj s kamarátmi prvákmi v ich triede, vyskúšali si ako sa žiaci učia 

a nakreslili si obrázky na tabuľu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škôlkarom sa u nás veľmi páčilo, a tak v máji prišli zas.  

Prezreli si „vodný svet“ na prvom poschodí a navštívili „čarovnú čitáreň“. Žiakom 

z 1.B ukázali, čo už vedia a za odmenu si vyskúšali úlohy, ktoré robia žiaci na 

počítači. Deti si medzi sebou vymenili darčeky a plný zážitkov sa rozlúčili.  

Tešíme sa, keď nás prídu škôlkari navštíviť opäť.  
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U hasičov 
Pri príležitosti osláv svätého Floriána patróna hasičov, navštívili žiaci 

prvého stupňa hasičskú stanicu. Prezreli si požiarnické autá, povozili sa 

na vlečke pripevnenej k štvorkolke, vyskúšali lezecké steny, dozvedeli sa 

množstvo zaujímavých informácií, zasúťažili si a dostali sladkú odmenu. 

Na oplátku žiaci nakreslili hasičom pekné obrázky, ktoré teraz zdobia 

steny ich vynovenej hasičskej stanice. 

 

 

Míľa pre mamu 
Dňa 11.5. 2013 sa uskutočnila v parku akcia Míľa pre mamu, na ktorej 

vystúpili aj žiaci našej školy. V programe sa predviedli tanečnice z 

ARS Studia z 3.A  a bubeník Dávid Nitriansky zo 7.A. 
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Žiačky našej školy sa pod vedením Petry Eršekovej z tanečného klubu STANZI - 

ARS Studio Nitra  dňa 28.04.2013  v Leviciach  kvalifikovali na ME v tanci do 

Budapešti.  

1.A L. Navarová , 2.A S.Tóthová, 3.A E. Horská, S. Bírová, M. Navarová 

4.A  A. Klepancová,  4.B N. Labová, 5.A H. Šiková, 5.B V. Bartošová ,   

5.B K. Kutnárová, 7.A D. Vilhančeková, 7.B K. Chňapeková,  

7.B Lucka Navarová 

Blahoželáme a držíme im palce!!! 

 

 

 

Výstava o Ríme                                                                                                                                                                                                                        

Dňa 17.5 -18.5 ste mali možnosť pozrieť a zabaviť sa, poprípade dozvedieť sa 

niečo nové o Ríme v Ponitrianskom múzeu. Prvý deň sme boli na exkurzii zo školy. 
Ja osobne som sa na prehliadku prišiel pozrieť aj na druhý deň. Bol som 

prekvapený, lebo  sa konali predstavenia o Rímskom boji. Tieto predstavenia boli 

na zabavenie. Jediné čo som si z tohto predstavenia odniesol bolo sun sun sun 

sun, čo  hovorili vojaci keď sa presúvali . 

Čo sme mohli vidieť ? 

Múzeum - vzdelávacia časť, videli sme tu napr. spony, mince, šperky, nádoby. Mňa 

osobne zaujalo viac vecí napr. minca S-gráve, šperky ktoré boli podľa mňa úžasné 

a stále nechápem ako mohli vydržať tak dlho. 

Tvorivá dielňa – v nej ste si mohli vytvoriť rímsku mincu zo sadry, vyskúšať si 

písať perím (bolo to dosť náročné), mali ste možnosť vymodelovať si z moduritu 

vázu poprípade hračku . 

Ja osobne som sa na výstave niečo dozvedel, ale aj zabavil. 

                                                                                                          P. Varga, 6.B 
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Tvorivé ruky 
 

Prišla k nám televízia Markíza 
Deti z krúžku Tvorivé ruky pod vedením p. učiteľky Drahošovej sa predstavili so 

svojou tvorbou v televízii Markíza pod názvom „Vodný svet“. 

Chodby školy  svojimi tvorivými rukami premenili na vodný svet, v ktorom môžete 

zazrieť chobotnicu, Nema, morský poklad, či delfína a raju.    
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Dramatický krúžok v anglickom jazyku 
 

Deti z krúžku pod vedením  p. učiteľky Lavrincovej sa predstavili so svojím 

predstavením Kamenná polievka deťom ročníkov 1.- 4. 

Videli predstavenie,  ktoré deti z krúžku nacvičili v anglickom jazyku, oživili 

 anglickými pesničkami.  Na predstavenie  si  pripravili svoje vlastnoručne 

vyrobené  dekorácie i kostýmy. Ocenením  pre deti bol potlesk i úsmev na tvári 

ich spolužiakov.  
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Ako vnímať trojrozmerné obrazy? 
 

 Uvoľnite sa. Dajte si stránku asi 5cm pred oči. Váš zrak si na to po chvíli 

zvykne. Potom, bez toho aby ste zmenili cieľ vášho pohľadu, pomaly stránku 

vzďaľujte od očí. Zastavte sa na dĺžke ramien. Obraz pred vašimi očami by mal 

byť zostrený. Ak sa tak nestalo zopakujte celý postup od začiatku alebo 

vyskúšajte druhý spôsob. 

Zrak zameriate akoby cez stránku. Obraz by sa mal zostriť, vaše oči sa 

tomu začnú prispôsobovať. Tak isto ako pri prvom spôsobe musíte byť uvoľnený. 
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Chcem, aby ste vedeli..... 
 

Poľnohospodárstvo 
Za posledné roky sú poľnohospodári na celom svete vystavení 

silnejúcemu tlaku uspokojiť dopyt – chtivosť zákazníkov po 

stále väčšom množstve čo najlacnejších potravín.  Naše 

slovenské supermarkety sa predbiehajú v ponuke akciových 

cien potravín živočíšneho pôvodu. Nižšia cena živočíšnych produktov je však 

zaplatená hroznými životnými podmienkami zvierat a nevyčísliteľným utrpením 

v intenzívnych veľkochovoch  a bitúnkoch, nehovoriac o niekoľkodňových 

transportoch na extrémne dlhé cesty, kde zvieratá bojujú o život / nákladové 

kamióny, ktoré bežne stretávate na cestách. 

Upravila: H. Foltánová 4.A 

 

Prvácka báseň 

My sme malí prváci.                        Zážitkov už máme dosť, 

Čo robíme pri práci?                       rozdáme z nich plnú hrsť.  

Ukážeme čo už vieme,                      Videli sme divadlo, 

čítania sa nezľakneme.                       ktoré dobre dopadlo. 

 

Píšeme aj dvojhlásky,                       Na hasičskej stanici,  

v triede máme nové lásky.               vozili sa na vlečke,   

                                                                       všetky deti prvácke. 

 

Počítame ešte dníčky ,                                       A škôlkari – kamaráti,                                                                               

kým pôjdeme do školičky.                tí nás majú veľmi radi.                                                                                

A potom už svojej mame, 

vysvedčenia dobré dáme.                Tešíme sa na prázdniny, 

                                                        vymyslíme somariny. 

                                                        Po prázdninách v plnom lesku, 

Žiaci 1.B triedy s pani učiteľkou             zas nájdeme opäť cestu:    DO ŠKOLY! 
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Zahrajme sa 
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Letná krížovka 

     začiatok       

1   G             

 

1 
 

 

    2            2  

    3               3  

   4 V           4  

    5              5  

    6   B         6  

    7           7  

    8             8  

    9         T   9  

   10 M            10  

    11       K     D 11  

    12     Č         12  

   13              13  

 14   Y     O      14  

    15             15  

   16       Š      16  

    17   Ô       17  

   18 M          18  

    19       K     19  

   20         N      20  

   21            21  

    22   L       C  22  

   23            

 

23 
 

 

  24               24  

     koniec       

             

 

 
 

                                                                                       S. Šugra 4.A 
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Krížovka pre spolužiaka 

 
1. Má meniny 30.1. 

2. Lieta to v oblakoch 

3. Je to zviera 

4. Rysuje sa s ňou 

5. Trúbi sa na nej 

6. Žije vo vode 

7. Šijem ňou 

8. Strihá sa nimi 

9. Ide to po ceste                                    M. Navarová, 3.A 

 

Prajem Vám 

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

1.Každé ráno kikiríka 

2.Letí do vesmíru 

3.Odpovedá sa tým, keď je to 

slovo správne 

4.Svieti to, keď je teplo 

5.Kráje sa s ním 

6.Moc to pichá 

7.Svieti to, keď je tma 

8.Ide po koľajniciach 

9.Býva mäkká aj suchá 

10.Je to mastné  

                                                                                                   S. Bírová , 3.A 
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Krížovka pre spolužiačku 

 

 

 

 

1.Pozeráme radi r....... 

2.Zviera na p..... 

3.Mesto na S.... 

4.Pracujem na p...... 

5.Meno na N.... 

6.Lieta sa v tom 

7.Pracujú tam doktori 

8.Snaží sa hovoriť  

 

 

 

 

Je to zasadené v zemi a rastie to ........................................   . 

 

 

K. Raczká 3.A 
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Celeste Buckingham 
 

Celým menom Celeste Rizvana Buckingham sa 

narodila  3. Mája 1995 v Zürichu švajčiarskej 

matke a americkému otcovi, v žilách jej koluje 

po prarodičoch tiež iránska, írska, anglická 

a ruská krv. Multikultúrne prostredie, v ktorom vyrastala, ovplyvnilo nielen jej 

záujmy, ale odráža sa aj v jej tvorbe. Ako malá navštevovala hodiny baletu a 

latinskoamerických tancov, neskôr začala hrať na gitaru. Bola  finalistkou druhej 

série Česko Slovenskej SuperStar. 
Hudbe prepadla v útlom veku, svoje prvé vystúpenie na verejnosti absolvovala už 

v troch rokoch, keď prerušila prebiehajúci koncert, vyžiadala si mikrofón 

a kapelu poprosila o hudobný doprovod. 

V dvanástich už začala sama písať texty, jedna z jej prvých piesní je „Blue 

Guitar“. V súčasnosti žije striedavo v Bratislave a v USA. Hovorí plynule štyrmi 

jazykmi a bola prijatá na dve najprestížnejšie hudobné školy v USA – Berklee 

College of Music v Bostone a Belmont University v Nashville, na ktorú 

v septembri tohto roku aj nastúpila. 

V roku 2012 vydala svoj debutový album Don't Look Back a bola nominovaná na 

MTV Europe Music Awards v kategórii Best Czech and Slovak Act.  Ďalšia 

skladba "Nobody knows" bola súčasťou projektu F84, ktorý 

vznikol s cieľom podpory slovenských autistov. K skladbe bol 

urobený aj videoklip. V roku 2011 hosťovala na albume Nový 
človek od slovenského rappera Majka Spirita v skladbe "Ja a ty", 

ku ktorej bol 14. februára 2012 vydaný aj videoklip, v ktorom 

vystupovala v roli anjela. Celeste Buckingham hosťovala v singlovej 

verzii skladby "Swing" od AMO. Skladba sa umiestnila najvyššie na 

49. mieste v rebríčku najhranejších skladieb v slovenských 

rádiách a na 5. mieste v rebríčku domácej tvorby.  

                                                                         Upravila: C. Čerenková, 8.A 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Don%27t_Look_Back
http://sk.wikipedia.org/wiki/Autizmus
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Nov%C3%BD_%C4%8Dlovek&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Nov%C3%BD_%C4%8Dlovek&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Majk_Spirit
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Na hodine slohu v 3.A  - Myš 
 

 

Myšiak Janko 

Chodí raňajkovať do myšacej reštaurácie. Dáva si voňavý syr. Pri 

raňajkách sa porozpráva s kamarátmi. Potom sa vyhrieva na slniečku. 

Neskôr sa ponaháňa s kamarátmi. Keď zájde slniečko, ide do svojej 

postieľky.                       

                                                                                                               S. Varga                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Veľké Uško 

Táto myš je  poriadkumilovná, viac ako ja. Chodí pekne oblečená a čistá. Je to 

veľká šibalka. Každý deň chodí so mnou do školy a na súťaže v tanci. Býva na ulici 

Uškovo.                                                                                                    S. Bírová                                                                                                       

 

 

Myš 

Bol raz jeden dom. V tom dome býval chlapček Jurko. Raz našiel v stene myšaciu 

dieru. Položil pred dieru kúsok syra a čakal. Vykukla myška a spýtavo sa pozrela 

na Jurka. Jurko myšku ponúkol syrom a odvtedy z nich boli kamaráti.                                                                                            

                                                                                                             R. Hegedüs 

 

 

Myšiak Jano 

Volám sa Jano. Bývam na Syrovej ulici, v dome číslo 70 v diere pod schodmi. Býva 

tam so mnou chlapec s rodičmi. Potajomky mi dáva do skrýše syr. Jedného dňa 

chlapec odišiel na prázdniny a ja som hladný. Prosím, zachráňte ma!    

 M. Bystrický 
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Na hodine informatiky  v 3.B        Maľované čítanie                                                                                

 

 

Les 

V lese žije .  Rastú  tam .  Sú tam  veľké .   

Žije tam divý        aj veľký    .                                           

                                                                                                              F. Šupka 

 

 

Afrika 

Keď sme boli v Afrike videli sme .  Viezli sme sa na    . 

Veľmi sa nám páčil. Videli sme  Níl.  Boli sme aj na   

 

Mangaparma. 

 

F. Gürüsi 

 

 

 

Na salaši     

Žil raz jeden pastier,  ktorý mal veľa  .  Rád pil teplý  .   

Raz išiel do     na .   Išiel      a stretol .    

Začalo  a pastier si musel zobrať .  Začalo ešte viac   , 

tak išiel  . 

                                                                                                   R. Maťušová, 3.A 
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 Miško 

Na oblohe svietilo krásne .   Zrazu sa objavil veľký . 

Zakryl  a začalo .  Miško si vybral  a ponáhľal sa domov. 

Uvaril si teplý     a začal čítať . 

 

 

 

 

 

V cirkuse 

Jedného krásneho dňa  chcel ísť Jakub do    . Mamička si zobrala  

a išli  do . Keď začalo predstavenie,  tak si Jakub spomenul, že si kúpi 

pukance.  Mamička mu dala, .  Jakub išiel kúpiť .   Pýta sa 

predavača:   Máte  ? 

 

Práve prišli     . Dvaja.  Jeden si sadol na stoličku a číta   l . 

Druhý išiel okolo neho, potkol sa a vylial na neho . 

  V. Vágaiová 
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8. 3. 2013   Medzinárodný deň žien    

11. 3. 2013   Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu   

20. 3. 2013  Svetový deň divadla pre deti a mládež   

21. 3. 2013  Prvý jarný deň, jarná rovnodennosť    

22. 3. 2013  Svetový deň vody  

Medzinárodný deň tuleňov   

23. 3. 2013  Svetový deň meteorológie (WHO)  

24. 3. 2013  Deň horskej služby  

Svetový deň tuberkulózy (WHO)   

27. 3. 2013  Svetový deň divadla  

28. 3. 2013  Deň učiteľov  

30. 3. 2013  Deň lekárov   

 

1. 4. 2013   Medzinárodný deň vtáctva 

2. 4. 2013   Medzinárodný deň  detskej knihy    

7. 4. 2013   Svetový deň zdravia (WHO)  

8. 4. 2013   Medzinárodný deň Rómov   

12. 4. 2013  Svetový deň letectva a kozmonautiky  

13. 4. 2013  Deň narcisov – deň boja proti rakovine  

20. 4. 2013  Medzinárodný deň slobody tlače  

22. 4. 2013  Deň zeme  

24. 4. 2013  Deň skautov   

25. 4. 2013  Svetový deň tučniakov  

28. 4. 2013  Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci  

29. 4. 2013  Deň stromov – Zasaď strom   

 

4. 5. 2013  Sviatok sv. Floriána – patróna hasičov, Medzinárodný deň hasičov   

5. 5. 2013  Deň Európy (založenie Rady Európy)  

6. 5. 2013  Deň astronómie  

8. 5. 2013  Medzinárodný deň Červeného kríža  

10. 5. 2013  Svetový deň pohybom k zdraviu  

Druhá májová nedeľa  Deň matiek 

18. 5. 2013 Medzinárodný deň múzeí  

31. 5. 2013 Svetový deň bez tabaku  
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Kupón číslo 3 
                                                        NESKÚŠAŤ! 

Neskúšačik  
 

Keď sa zabudneš pripraviť na vyučko , použi Neskúšačika! 

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

 

Dnes sa k Vám dostalo tretieho 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 novom školskom roku v novembri. 

Svoje nápady, krížovky, básničky, príbehy môžete odovzdať 

členom redakčnej rady do 15. 10. 2013. 

 

Ďakujeme 

 

Kupón   číslo 3 - 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: 
A. Bulla 7.A, S. Šugra 4.A, H. Foltánová 4.A, M. Navarová 3.A, M. Bystrický 3.A,  

R. Hegedüs  3.A, S. Bírová 3.A, S. Varga 3.A , žiaci 1.B, C. Čerenková 8.A,  

P. Varga 6.B, A. Prokopová 4.B, K. Raczká 3.A, F. Šupka 3.B,V. Vágaiová 3.B ,  

F. Gürüsi 3.B, R. Maťušová 3.A 

 

Všetkým prispievateľom ďakujeme a posielame sladkú odmenu. 

 

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

 

Školský časopis ZŠ Škultétyho v Nitre 
Školský rok: 2012/2013 
Ročník:1 
Číslo: 3 
Redakčná rada: I. Šípošová, E. Košťálová, M. Bystrický, K. Raczká 
Mgr.J. Ivančíková, Mgr.D. Moravčíková, Mgr.Z. Jančiarová

 


