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Ahojte, opäť sa vám prihovárame s druhým číslom 
nášho školského časopisu. Aj tento polrok sa toho 
veľa udialo. Uskutočnili sa mnohé zaujímavé akcie, 
zúčastnili sme sa množstva vedomostných, umelec-
kých aj športových súťaží. Máme veľa zážitkov, 
dojmov, pocitov. Veríme, že sa radi začítate do 
stránok tohto časopisu, aby ste si spolu s nami 
pripomenuli tie akcie, ktoré vo vás zanechali naj-
krajšie pocity. Ponúkame vám tiež stránky plné 
zábavy a rozptýlenia.  Dúfame že sa Vám toto čís-
lo bude páčiť  a s radosťou si ho celé prečítate. 
Zároveň , keďže sa blížia letné prázdniny, chceme 
vám zaželať krásne leto, veľa oddychu, zábavy a 
nových kamarátov.  Vaša  RR 

 

Zo života školy 
Exkurzie      s. 3 
Stretnutie so spisovateľom   s. 3 
Fyzika hrou      s. 3 
Deň detí      s. 4 
Súťažíme a zabávame sa   s. 5 
Karneval      s. 6 
Otvárali sme knižnicu    s. 7 
Zábava 
Pýtali sme sa     s. 8 
Urob si chvíľku     s.11 
Z našej umeleckej tvorby 
Od Ezopa ku šiestakom    s. 9 
Tvorivým perom druhákov   s. 9 
Napísali ôsmaci     s. 9 
Učiteľský zbor trochu inak   s.10 
Zatúlané šteniatko    s.13 
Šport       s.12 
     

Čo všetko sme videli a zažili na 
tohtoročnom karnevale sa do-
zviete na s.6 

Užívali sme si Deň detí. Ale 
ako tento deň trávili ostat-
ní? Prečítajte si na s. 4 

Boli sme na exkurzii. 
Chcete vedieť kde a čo 
všetko sme videli a zažili? 
Čítajte na s. 3 

Už ste navštívili novú knižni-
cu? Neviete, kde ju máte 
hľadať? Dozviete sa na s.7 

Dievčatá bodovali v gym-
nastike. Podrobnosti o 
tom, ako sa im darilo si 
prečítajte na s. 12 

Na lyžiarskom je vždy zábava. A 
niekedy je to aj dosť náročné. Ak 
chcete vedieť o lyžiarskom viac, 
informácie nájdete na s. 12 

To, že fyzika mô-
že byť aj zaujíma-
vá, nevie každý. 
Ale každý z nás sa 
o tom mohol pre-
svedčiť. Viac na 
s.3 
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                                                                           Z o   ž i v o t a   š k o l y 

 čo sme ešte nevede-
li o Hviezdoslavovi 

 zaujímavosti zo ži-
vota Kukučína 

 kto bol Čaplovič 
 kde sídlila v 

19.storočí Matica 
slovenská 

 čo nájdete a čo ne-
nájdete na námestí 
v Martine a kde sa 
dá schovať pred 
páliacim slnkom 
= exkurzia, ktorú 
si v predposledný 
májový deň vychut-

nali siedmaci, ôsmaci 
a deviataci 

Vo hvezdárni sme sa dozve-
deli veľa nových vecí o súh-
vezdiach, planétach, slnku a 
hviezdach. Zaujímavé bolo aj 
Vlastivedné múzeum. V auto-
buse bola sranda. Sedeli sme 
v päťke. Cesta domov bola 
nudnejšia.                  štvrtáci 

V múzeu sme museli mať na nohách 
návleky a nesmeli sme sa ničoho 
dotýkať . Bolo tam čisto. Zaujali 
ma básne a veci Hviezdoslava. 

S o s p i so v a t eľo m 
Rudolfom Dobiášom, auto-
rom mnohých kníh pre 
deti a mládež, sme sa 
stretli na 1.ročníku súťa-
že Dobiášov rozprávkový 
Trenčín, ktorú zorganizo-
valo CVČ. Zapojili sme sa 
do súťaže v prednese 

rozprávky a boli sme veľmi úspešní. V 
1.kategórii sme obsadili 2. aj 3.miesto. 
Dievčatá Terezka Opatovská, Lucka          
Lehocká a Ninka Pavlíková školu pekne 
reprezentovali a odniesli si ocenenie aj z 
úst pána spisovateľa.   e.k. 

a k c i e a k c i e a k c i e a k c i e a k c i e a k c i e a k c i e a k c i e a k c i e 

To, že fyzika nemusí byť ťažká, nudná, 
nezáživná a že sa jej ne- treba báť, sme zistili 
na prezentácii fyzikálnych poku- sov a dôkazov. Dobré 
bolo, že niektoré pokusy sme si mohli sami vyskúšať a o  fyzi-
kálnych zákonoch sa presvedčiť na vlastnej koži. 

Bol to super zážitok. Mali sme super pána šoféra, super súťaže a mú-
zeum, v ktorom boli zaujímavé veci. Mňa osobne najviac zaujali krásne 
obrazy a vypchaté zvieratá.             M. Izraelová  

Cestou tam som sa strašne, prestrašne tešila, aj ma bolelo brucho, ne-
viem, či to bolo od radosti alebo od strachu. Keď sme tam prišli, všetko 
vyzeralo úžasne. Páčili sa mi mnohé aktivity, ale bolo mi ľúto, že sme ne-
stihli všetky. Ale bolo to super!!! 
Mne sa tam strašne páčilo, toľko zážitkov v prírode som ešte nezažila a 
bolo to super!!! Skvelé!!! Antonstál je najlepšie miesto na svete! 
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Deň detí bol super. Boli sme na 
chate pod Ostrým vrchom. 
Najviac sa mi páčil pocestný 
futbal. Kopali sme si loptu me-
dzi sebou a dostala sa aj mne. 
Samozrejme, ja som bola veľmi 
šikovná a  
kopla som 
loptu do asi 
meter vy-
sokej žih-
ľavy. 
Našťastie 
mi ju chala-
ni pomohli 
hľadať a 
nakoniec 
sme ju odtiaľ dostali. Niektorí 
aj poriadne dopŕhlení.     Ela  

Aj my sme boli na Brezine a bolo super. Hrali sme futbal 
baby proti chalanom, hojdali sa na húpačkách a jazdili na 
lanovke.        Jakub 

My, deviataci, sme išli na 
bowling. Ten sme mali 
začať hrať až o desia-
tej, preto sme mali čas 
aj na obchody. Na bow-
lingu sme sa rozdelili do 4 skupín a napriek 
snahe viacerých , najlepším hráčom bol Mar-
tin Tvrdoň.          
      Paulína 

My sme 
boli na Brezine a bolo super. 
Najväčší zážitok bol, keď nás piataci ohadzovali 
šiškami a my sme im to stále vracali. Niektorí aj 
opekali alebo boli na húpačkách. Tam som bola aj 
ja a podarilo sa mi padnúť. Trochu som sa oškrela, 
ale inak to bolo v pohode.   Nina 

Naša štvrtácka trieda bola pri roz-
hľadni. Pani 
učiteľky si 
pre nás pri-
pravili úlo-
hy—triedili 
sme šošovi-
cu, hrach a 
fazuľu a 
tvorili ob-
razy z na-
zbieraných 
lesných plo-
dov—a to 
bolo najlep-
šie. Páčilo sa mi tam.  Katka 

Tretiaci, druháci aj prváci 
sme boli na dolňanskej kysel-
ke. Hrali sme sa a bolo nám 
dobre. Najlepšie bolo, že sme 
sa hrali aj s pani učiteľkou.             
   Terezka 
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Koniec februára sa v našej 
škole niesol v znamení umeleckého pred-
nesu poézie a prózy. Žiaci 1.až 8.ročníka 
si pod vedením pani učiteliek nacvičili 
prednes vybraného textu a 21.a22.2. 
predstúpili pred povzbudzujúcich spolu-

žiakov a odbornú učiteľskú 
porotu. Tá recitácie žiakov 
vyhodnotila a rozhodla o oce-
není najlepších recitátorov aj 
o postupujúcich do obvodného 
kola. Našu školu bude v Tren-
číne reprezentovať Saška 
Paučeková (6.trieda) , Saška 
Vojteková (8.trieda) a Maruška 
Izraelová (4.trieda).   rr 

Yoyo pred-
stavenie 

bolo naozaj zaujímavé. 
Zaujalo malých aj väčších. Chalani z Česka 
ukázali, že sú fakt šikovní a že yoyo môže 
byť hračkou i zábavou. Najskôr nám niečo 
zo svojho umenia ukázali, potom si niektorí 
z nás, Saša, Marek a Šimon, mohli triky s 
yoyo vyskúšať. Treba povedať, že na prvý-
krát im to išlo celkom dobre. Od vystúpenia 
prešiel už nejaký čas a yoyo sa stalo u nás 
celkom rozšírenou zábavou. Niektorí naši 
spolužiaci sa dokonca celkom vypracovali a 
pokojne by mohli chalanom zo show aj kon-
kurovať.  rr 

V marci, mesiaci, ktorý je 
každoročne venovaný kni-

hám a čítaniu, si piataci a šiesataci zasúťažili v 
čítaní rozprávok. My, ôsmaci, sme sa ocitli v úlohe odbornej 
poroty. Hodnotili sme prednes, správnosť čítania, schopnosť 
zaujať a samozrejme aj celkový dojem. Treba povedať, že 
zaujali. Čítali 
naozaj pekne a 
vybrať tých 
najlepších vôbec 
nebolo ľahké. 
Rozhodnúť sme 
však museli, a 

tak sme teda vybrali dvoch piatakov 
( Hanka a Viki)a dvoch šiestakov( Adam 
a Nina), ktorí nás svojím čítaním najviac 
presvedčili o tom, že to naozaj vedia a 
zaslúžia si ocenenie.   osmička 

Šiestačky Lucia Mistríko-
vá, Ema Bátkyová a piatak Oliver Ukuš si vybojovali prvé tri 
miesta z desiatich súťažiacich v olympiáde zo slovenčiny. Doká-

zali, že vedia čítať s porozumením, že vedia pozorne 
počúvať a pamätať si a že sú aj veľmi dobrí rozpráva-
či. Vedia 
prerozprá-
vať text 
súvisle, 
podrobne 
a s pocho-
pením po-
inty.   
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 Bol som Harry 
Potter. Najviac 
sa mi páčila vý-
zdoba a v tombo-
le som vyhral kni-
hu. 

 
Veľmi sa mi páčilo. Vy-
hrala som pekný zošit. 

 

Vo februári sa už tradične v našej škole uskutočnil 
karneval pre žiakov ZŠ a MŠ. Deti ani tento rok ne-
sklamali a ukázali nám svoje kreatívne masky.  Devia-
taci pripravili super zábavu, rôzne súťaže a diskotéku.   
Nechýbal ani teplý čaj a bufet. Dúfame, že sa vám 
tohtoročný karneval páčil a už sa tešíme na ďalší rok. 
Akými maskami nás prekvapíte? 
 

Viete, že? 
 Benátsky karneval je najslávnejší karneval v Eu-

rópe? 
 Prvá písomná zmienka o karnevale siaha do 

13.storočia? 
 Najslávnejší karneval vo svete sa koná každoroč-

ne v Rio de Janeiro? 

 
Na karnevale sa mi páčilo 
a bola sranda. Bol som 
mafián. 

Bolo mi tam fajn. Bola  tam 
super zábava a vyhral som 
super ceny. 

 
Na karnevale som bola  zombie.   Bo-
lo super až na to, že deviataci púšťa-
li hroznú hudbu. 

 Na karnevale bola skvelá atmosféra. Do-
bre som sa zabavila.  

 Bola som Minnie a vyhra-
la som pekné ceny. Veľmi 
som sa zabavila. 
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V januári sme slávnostne otvárali novú knižnicu za účasti spisovateľky , autorky kníh pre deti  
Margity Ivaničkovej. 

Spýtali sme sa . . .  
 Pani spisovateľka, odkiaľ beriete inšpiráciu pre 

svoje knihy? 
 Najviac sa inšpirujem prírodou a tiež čerpám pod-
 nety z domova 
 Čo vás viedlo k tomu, stať sa spisovateľkou? 
 Predovšetkým vzťah k slovenskému jazyku a k lite-

 ratúre 
 Máte pseudonym alebo píšete pod svojím vlast-

ným menom? 
         Už 3 roky používam pseudonym, predtým som 
 písala  pod vlastným  menom 
 Je ťažké vymyslieť a napísať knižku? 
 Určite a veľmi zodpovedné 
 Máte domáceho miláčika? 
 Ježka, mačky a troch psíkov, jeden z nich je    
 hrdinom mojej knižky    
       Vanesa 

Ema Oravcová 

Elenka Jandová 

Nela Bahnová 

Ing., poetka, spisovateľka 
literatúry pre deti a mládež, 
publicistka, redaktorka, pre-
kladateľka, sa narodila 30. 11. 
1953 v Trenčíne, kde aj žije. 
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 Čo je to za blbosť, vôbec nie je dlhé 
 Dlhé? Ozaj, prečo? 
 Lebo slovo skratka nie je skratkové 

slovo 
 Podľa mňa nie je dlhé 
 Lebo obsahuje veľa písmen 
 Lebo je zo slovenského jazyka 
 Lebo čínske deti nemajú rady ryžu 
 Aby sa dalo skrátiť 
 Nie je dlhé!!aby ste sa mali na čo 

pýtať 
 Lebo kratší výraz s významom toho  

slova nikoho nenapadol 

 koľko trávy 
zjedli za 
deň 

 hviezdy, 
lebo žiaria na oblohe 

 sú moc 
hlúpe na 
počítanie 

 ovce ne-
vedia po-
čítať, preto nepočítajú 

nič 
 možno 
ľudí 

(Ako vnímaš svoje pôsobenie v tejto základnej škole?) 

 Som tu krátko na to, aby som mohla hodnotiť, ale môžem povedať, že nie každá škola na dedine má to, čo 
je tu. Interaktívne tabule, projektory, nové tabule na fixy... Musím povedať, že aj učitelia sa starajú a 
snažia, aby naučili čo najviac a aby boli žiaci pripravení na strednú školu a do života 

 Som v tejto škole už deväť rokov a každý rok som sa naučila veľa nového. K učiteľom by sme mali mať reš-
pekt. Trávili s nami kopec času, mali s nami strpenie. Venovali sa nám. Čo bude ďalej? 

 Môj názor nie je veľmi pozitívny, ale myslím si, že je to hlavne kvôli kolektívu. Som rada, že som už v 
9.ročníku a konečne odchádzam. 

 Život nám prináša mnohé skúšky. Keď dospejeme, chceme obstáť v tvrdej konkurencii a to je, myslím si, 
náročnejšie, ako sa len potrápiť s odpoveďou či písomkou v škole. Nie je dôležité mať v hlave množstvo 
poučiek a vzorcov, ale to, aby sme vedeli tieto informácie používať v živote a čo najlepšie využili vlastné 
schopnosti.  ( Pravdivé a pekné slová, len škoda, že  nie sú vlastným názorom nášho deviataka. Nuž čo, ak 
nemáme čo povedať, internet to zachráni.) 
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    Diviak a prasa 

T 
ak ako každý deň, domáci dali prasiatku jesť. To prilákalo diviaka. 
Opýtal sa prasiatka, či sa s ním nepodelí. Prasiatko chvíľu váhalo, 
ale rozdeliť sa nechcelo. Smutný diviak teda odišiel. A toto sa 

opakovalo pravidelne, až kým neprišlo zabíjačkové obdobie. Prasiatko bolo 
tučné, diviak vyhladnutý a vychud- nutý. Aj v deň za-
bíjačky sa priblížil k chlievu. “Prasiatko, som 
taký hladný,“ posťažoval sa diviak. Prasiatko ho však 
opäť odmietlo. Vtedy prišli do chlieva aj domáci 
a keď uvideli diviaka, pomysleli si, že divina by bola 
určite lepšia ako mäso z obyčaj- ného prasaťa a 
začali naň poľovať. Keď si však všimli, aký je vy-
chudnutý, rýchlo sa svojho úmyslu vzdali a za obeť zabíjačky padlo tuč-
nučké prasiatko.  

          Lenivá myška 

M 
alá myška sa zobudila a 
pozrela cez okno. Vša-
de bol sneh. Mala si 

robiť domáce úlohy, ale vôbec sa 
jej nechcelo, lebo ju lákal sneh. 
„Mamička, úlohy si spravím zaj-
tra!“ zakričala a bežala von. Za-
volala aj svoju dobrú kamarátku 

veveričku 
a išli sa 
sánkovať. 
Volali aj 
ježka, ale 

keďže ježko bol veľmi usilovný a 
zodpovedný, len im odvetil, že 
nejde, lebo si robí domáce úlohy. 
Myška s veveričkou sa dobre za-
bávali až do večera. Nasledujúce 
ráno sa myška zobudila na klopa-
nie na dvere. Bol to ježko. 
„Myška, ideš dnes na ten festival 
snehu?“ veselo sa spytoval. Myška 
tam veľmi túžila ísť a rýchlo sa 
začala obliekať. Vtom však prišla 
mama a bolo po festivale. „Dnes 
na žiadny festival nejdeš. Včera 
si sa zabávala, dnes si musíš 
urobiť domáce úlohy!“ To isté 
sa stalo aj veveričke.  
Poučenie: Čo môžeš spraviť 
dnes, neodkladaj na zajtra.        
    Saša P. 

B 
ola raz jedna farma. A na 
tej farme zvieratá. Boli 
tam všelijaké zvieratá. A 

viete aké? Napríklad kravičky, ko-
níky, psy, prasiatka, mačičky, oveč-
ky, kozičky a iné zvieratká. No raz 
prišiel vlk a zobral mačiatko. No to 
bola pohroma! Vlk ho zobral do svo-
jej skrýše! A zvieratká hľadali ma-
čiatko celú noc. Nakoniec ho našli. 
Boli takí šťastní, že až plakali. 
Strávili tak celú noc v lese, ale vlk 
im nedal pokoj. No zvieratká sa už 
tentokrát nedali a nachystali mu 
pascu. Bolo to pre vlka poučenie a 
už nikdy v živote ich neotravoval.  
   Simona Balajová 
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Ak spoznávaš svojich učiteľov na Filipových kresbách , priraď k číslam 
správne meno a svoje odpovede odovzdaj do schránky Školáka. Pre ús-
pešných výhercov sú pripravené super ceny! 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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1. Má meniny na Vianoce ? 
2. Najlepší priateľ človeka 
je ... . 
3. Jedna ruka je pravá 
a druha je ... ? 
4. Akú máme pochutinu 
z kakaových bôbov ?  
5. Pretekári pretekajú 
po ... . 
6.MEDZERA 
7. Pyšní ľudia si nevidia 
ďalej ako na svoj ... . 
8. Je v tvrdej škrupinke. 
9. Osladzuješ si tým 
čaj ,kávu. 

 Vieš prečo chodí blondínka 
v obchode po štyroch ? Hľadá nízke 
ceny. 

 Na hodine fyziky sa pýta učiteľ žia-
kov : ,, Ako by ste spravili z vody 
svetlo?´´ 

    Peťko sa prihlási a povie : ,, A čo         
 tak umyť okná?´´ 
 Ťava ide po púšti a stretne Jamesa 

Bonda. James Bond sa predstaví: ,, 
Bond. James Bond .´´ Ťava odpovie: 
,, Bloud. Velbloud.´´ 

 ,, Jurko, čo robíš na tom strome?
´´ ,, Dávam pozor! “  ,, A na čo dá-
vaš pozor?“ 

 „ Aby som nespadol !“  
 Viete ako oslovíte upratovačku, aby 

sa neurazila? „ Kozmetička podlaho-
vých krytín.“ 

 Učiteľ sa pýta Jožka : „ Jožko pre-
čo si v slove Bratislava napísal veľ-
ké začiatočné písmeno a v slove Le-
voča už malé ?“ „ Lebo Bratislava je 
väčšie mesto ...“ 

    x     

    x     

    x     

    x     

    x     

         

    x     

    x     

    x     

 Hoc má dlhú bradu, nevie ti dať radu. Čo je to? 
(koza ) 

 Lúka plná žltých hlávok, strapatí ju jarný vánok. Keď si zopár 
vláskov chytí, urobí s nich padáčiky. Čo je to ? ( púpava ) 

 Nie som ježko a predsa pichám. Môj kvet sa ti páči? Iba jedno 
prezradím ti: Bývam v kvetináči. Čo je to? ( kaktus ) 

 Ako sa volá dom v ktorom je myš a lienka? (myšlienka) 
 -Ktoré písmenko stojí najpevnejšie? (písmeno M písané, má tri 

nožičky) 
 - Oko má dve, človek jedno, medveď ani jedno. Čo je to? (písmeno 

o) 
 -Nezeleniem sa a nerastiem a predsa veľa listov mám. (kniha) 
 -Aký je rozdiel medzi mozgom a rozumom? (mozog má každý, ro-

zum nie.) 
 -Čo je ráno plné a obyčajne v noci prázdne? (škola) 
 -Čo robí žiak skôr ako vstane? (sedí, leží) 
  -Čo robí dobrý žiak, keď ide do školy? (kroky) 

D
ok

á
ž
e
š túto h

á
d
a
nk

u vy
rie

šiť
?
  

Pom
ôck

a
: 1

6
 to nie

 je
 

Na ktorom 
čísle parkuje 
auto?  
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2.deň. Po raňajkách sme sa vybrali na svah kde sme sa 
rozcvičili. Každý jazdil so svojou skupinou , lepší na strmšom svahu, horší na 
nie až takom prudkom., Zdokonaľovali sme sa v technike lyžovaia, občas sme 
si urobili prestávku na hranolky alebo hot dog. Potom sme ešte lyžovali  a išli 
na ubytko. Pred večerou sme boli ešte s chalanmi  na 
izbe, rozprávali sme sa a počúvali pesničky. Nasledoval 
spoločný večer, zábavné hry a o chvíľu ideme spať.  A 
áno, máme sa fajn.  
Nikine dojmy: je tu krásne, dobre upravený svah, som v 
4.skupine s pani učiteľkou Jozekovou. Naučila som sa 
lepšie lyžovať a verím, že do konca týždňa to bude ešte 
oveľa lepšie.  
Kajine dojmy: Som v 3.skupine, Páči sa mi tu. Na zjaz-
dovke robíme rôzne cviky. Máme úžasnú animátorku, ktorá vymýšľa dobré hry 
a je to aj moja inštruktorka lyžovania.  
Ďalšie dni: Je tu vynikajúco, krásne výhľady, svieti slnko . . .  
Tento lyžiarsky bol super. Keďže som bola v 1.skupine, tak som už len svoje 
lyžovanie zdokonaľovala. Našla som si tu veľa nových kamarátov.  
Určite pôjdeme aj budúci rok.      Saša 

15. 5. 2017 sa v ŠH Trenčín konal 5. ročník 
florbalového turnaja žiakov 1. stupňa. Zúčas-

tnili sa školy Tr. 
Teplice (4:1), 
ZŠ Na dolinách 
(4:1), Východná 
(4:0), Hodžova 
(2:9). Skončili 
sme na peknom 
2. mieste.   

Ako škola sme obsadili krásne 2. miesto.V samostatných kategó-
riách naši žiaci uspeli takto:    3.-5. roč-

ník: Král R. (1.), Ukuš 
O. (3.), Mikušová E. 
(6.), Holúbková T. (7.) 
6.-7. ročník: Šedivý 
D. (8.), Červenka M. 
(9.), Červeňanová S. 
(1.), Mikulajová V. (2.) 
8.-9. ročník: Pruška 
D. (9.) 

Sily sme si zme-
rali so ZŠ Novo-
meského (4:1), 
ZŠ Veľkomorav-
ská (1:1) a vo 
finále so ZŠ 
Bezručova (4:0). 
Vybojovali sme 1. 
miesto 

Dňa 25. 4. 2017 sa na ZŠ Novomeského TN konal malý 
futbal žiakov 1. stupňa 2006 ml. McDonald´s Cup. Mi-
kušová E. a Červenka A. nám svojimi gólmi zabezpečili 
krásne druhé 
miesto s postu-
pom do ďalšieho 
kola. V ďalšom 
kole sa nám až 
tak nedarilo a 
skončili sme na 
5. mieste.  

 

Dňa 21. 3. 2017 sa na ZŠ Východná 
TN konal gymnastický 4-boj. Z na-
šej školy sa zúčastnili Paučeková A., 
Bátkyová E., Fabová K., Červeňanová 
S. a Červeňanová M.  
Umiestnili  sa na krásnom 3. mieste. 
Pán učiteľ Paulíny si myslí, že výsle-
dok je fantastický, ale mohli byť aj 
druhé. 

Dňa 26. 5. 2017 sa na ihrisku 
OŠK Soblahov konal veľký 
futbal chlapcov. Za chlapcov 
nastúpila aj naša šikovná 
Jandová P. a mladší chlapci z 
5. a 6. ročníka. Umiestnili 
sme sa na 2. mieste no bo-
hužiaľ sa nám nepodarilo 
postúpiť.  

Dňa 17. 3. 2017 sa konala sú-
ťaž malý futbal starších diev-
čat Jednota Cup. Zápas sa 
konal v našej škole a súperili 
sme s Tr. Turnou (1:2) a s Tr. 
Stankovcami (1:4). Všetky góly 
strelila šikovná Paulína Jando-
vá. V tomto zápase sa nám 
nedarilo a skončili sme na 3. 
mieste. Pre dievčatá to bolo 
veľké sklamanie.  



 

Hanka Kišová 
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Školák—časopis žiakov ZŠ s MŠ Soblahov.  

Ročník:  15. 

Vychádza 2x ročne.  

Tlač: ZŠ s MŠ Soblahov 

Náklad: 50ks 

Zodpovedný pedagóg: PaedDr. Eva Kobzová 

Titulná strana:   naše výtvarné práce    


