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Úvod 

Prázdniny už klopú na brány našej školy. Nuž, ďalší rok je za nami. S ním aj nespočetné 

zážitky zo školských lavíc. Doma budeme odfukovať s novými vedomosťami, ktoré 

nám naši učitelia vtĺkali do hláv po celý rok. Väčšinu roka sme presedeli zahrabaní 

medzi učebnicami, avšak nechýbali ani zaujímavé výlety a súťaže, v ktorých boli 

úspešní aj naši žiaci. Sú pred nami dva mesiace bez školy. Áno, to znie výborne. No 

verím, že sa nenecháme uniesť čarom prázdnin a v septembri sa dostavíme pred brány 

školy, pripravení nasávať ďalšie vedomosti. Ak sa nám do tých malých hláv ešte 

zmestia, však? 

 

Bystričanová, Bendíková, Mišovská, 8. ročník 
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JULIANE TRÉMU NEMÁ 
 
Veľmi šikovná žiačka našej školy Juliane Gerbel sa zúčastňuje 

na matematických i jazykových olympiádach. Naposledy 

zvíťazila na celoštátnej olympiáde v nemeckom jazyku. 

Ako prebiehala olympiáda? 

Najprv nás privítali, potom nasledovali písomná časť, 

prestávka a ústna časť. Poobede sme sa presunuli do 

IUVENTY na vyhlásenie výsledkov. 

Aký maximálny počet bodov si mohla získať? 

Zo 100 bodov som získala 88. 

Koľko súťažiacich bolo v tvojej kategórii? 

Osem, lebo je to podľa počtu krajov, z každého kraja súťaží 

jeden víťaz. 

Bola konkurencia silná? Kto ťa najviac potrápil? 

Určite, že konkurencia bola silná. Najviac ma potrápila deviatačka z Komárna, bola fakt 

dobrá. 

Mala si trému? 

Nie, vôbec. Asi som už zvyknutá, lebo na súťaže chodím pravidelne, aj keď skôr na také 

„logické“. 

Ako si sa na súťaž pripravovala? 

Na toto kolo som sa vôbec nepripravovala, lebo sme ani nevedeli, kde a kedy sa bude 

konať. Dozvedeli sme sa to v piatok a v pondelok už bola súťaž. 

O to je tvoje víťazstvo obdivuhodnejšie. Ktorá časť súťaže bola pre teba najťažšia a 

prečo? 

Súčasťou písomnej časti bol aj jeden veľmi ťažký text. Bol ťažký už sám osebe a ešte v 

ňom boli vynechané slová a namiesto nich čísla. Na druhej strane sme museli tie slová 

gramaticky správne doplniť. 

 

Víťazke srdečne blahoželáme! 
 

Uverejnené so súhlasom autora. 

Prebratý z Našej Bystrice 2/2013. 

(mc), foto: archív rodiny 

 

 

 

 

 

 



2012/2013 Pod lavicou 

 

4  

 

VÝLET NA BRATISLAVSKÝ HRAD 
 
Vo štvrtok 16. mája 2013 sme s pani učiteľkami Zámečníkovou a Urbánovou išli na 

exkurziu. Išli sme celá 7. trieda. Bolo pekné počasie. Keď sme prišli na hrad, jedna pani 

nás previedla hradom. Povedala nám mnoho zaujímavostí o hrade a jeho panovníkoch, 

ktorí ho kedysi obývali. Napríklad o panovníčke Márii Terézii a jej vládnutí na hrade. 

Rozprávala nám aj o rekonštrukciách, ktorými si hrad prešiel. Ukázala nám hudobnú 

sieň, kde sa konajú kultúrno-spoločenské podujatia a hudobné koncerty. Keď sme 

kráčali po slávnostnom schodisku, na stenách boli zrkadlá a rám mali posypané zlatom. 

Počas rekonštrukcie sa tam konali vykopávky, pri ktorých sa našlo veľa úlomkov 

z hradu -  mince, džbány a mnoho ďalších vecí. Keď vyhorel hrad Krásna Hôrka, na 

Bratislavskom hrade bola zriadená miestnosť, kde si môžete pozrieť niektoré zhorené 

časti Krásnej Hôrky. Dokonca je tam aj zbierka peňazí, ktoré pôjdu na rekonštrukciu 

zhoreného hradu. Nakoniec sme išli do obchodu so suvenírmi. 

 

Andelová, 7. ročník 
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PO STOPÁCH ŠTÚROVCOV 
 
Začiatkom mája sme sa siedmaci, ôsmaci a deviataci vybrali s pani učiteľkou M. 

Zámečníkovou a M. Mikulášikovou na výlet Po Stopách Štúrovcov.  Výlet sa odohrával 

v Modre a v Hlbokom a nakoniec sme sa vybrali na exkurziu na hrad Devín. Počasie 

nám veľmi neprialo, ale nás to neodradilo. Výlet sa začal v Hlbokom – v Múzeu 

o Ľudovítovi Štúrovi, kde sme strávili asi hodinu. Potom sme sa presunuli autobusom 

do Modry, kde sme mali najprv rozchod po meste (všetci sa išli najesť). Po hodinovom 

rozchode sme navštívili ďalšie múzeum o Ľudovítovi Štúrovi a jeho histórií. Mesto bolo 

krásne, až na ten lejak, čo nás zastihol, a tak sme sa schovali. Po exkurzii sme mali 

v pláne ísť ešte na hrad Devín, ale keďže pršalo pani učiteľky rozhodli, že sa kvôli 

počasiu vraciame domov. Boli 

sme všetci sklamaní, pretože 

sme tam všetci veľmi chceli 

ísť. V autobuse sme mali 

aktivity ako napr. kvíz, za 

ktorý sme dostávali sladké 

odmeny. Potom sme hlasovali, 

aby sme si pozreli film, a tak 

nám pani učiteľky zapli 

Asterixa a Obelixa. Pri ceste 

domov nám oznámili úžasnú 

správu, že sa ide na hrad 

Devín. Všetci sme sa potešili 

a na hrad sme sa nevedeli 

dočkať. Keď sme dorazili na hrad, dážď prestal a oblaky sa stratili. Exkurzia na hrade 

začala múzeom, potom sme sa prechádzali po hrade, pozreli na 5 metrovú studňu, kde 

sme si aj vyskúšali ako je hlboká a to tak, že sme si zobrali pohár s vodou a vodu 

spustili dole. Nakoniec sme sa išli pozrieť na Dunaj a nasledovala cesta domov. Výlet si 

všetci pochvaľovali, takže ďakujeme pani učiteľkám za krásny výlet a spomienky na 

celý život. 

 

Barinová a Staňová, 8. ročník 

 

 

 

 

 

 

 



2012/2013 Pod lavicou 

 

6  

 

SÚŤAŽ BASIC CENTRA 
 
Študijné centrum Basic, ktoré sa zaoberá doučovaním detí s problémami písania, učenia 

alebo detí s dislexiou či disgrafiou, usporadúva pisateľskú súťaž pre žiakov základných 

škôl celého Slovenska. Súťaž je, ako nám bolo povedané na stretnutí so zakladateľmi 

súťaže, robená za účelom motivovať deti viac čítať a písať. Každý rok sú vyhlásené 

témy súťaže, na ktoré môžu žiaci písať ozaj zaujímavé témy na zamyslenie. Ja som sa 

tiež zúčastnila viacerých ročníkov a mala som to šťastie, že moju prácu komisia vybrala 

medzi tie úspešné a mohla som sa zúčastniť vyhodnotenia súťaže. Po minulé roky sa 

vyhodnotenie konalo v Martinuse na Obchodnej ulici, tento rok to bolo priamo v sídle 

Basicu. Okrem toho, že vybratí pisatelia na vyhodnotení obdržia krásne knižky a rôzne 

upomienkové predmety, majú možnosť 

stretnúť zaujímavých ľudí a osobnosti. 

Môžete sa s nimi porozprávať, dozviete 

sa veľa vecí, ktoré by ste sa inak 

nedozvedeli. Tento rok sa súťaž konala 

pod záštitou pani Silvie 

Gašparovičovej, manželky pána 

prezidenta. Preto sa vyhodnotenia 

zúčastnila osobne a mala som možnosť 

sa s pani Gašparovičovou pozdraviť 

a odfotiť. Rovnako vzácny hosť bol 

spisovateľ pán Daniel Hevier, ktorého 

som doteraz poznala len prostredníctvom jeho diel. Musím povedať, že obidvaja sú 

veľmi milí ľudia. 

 Na vyhodnotení členka komisie pri odovzdaní cien vždy prečíta kúsok z diela pisateľa, 

ktorý preberá hodnotenie. Je to zaujímavé, že na jednu tému môžu mať žiaci toľko 

rôznych nápadov. Pri vyberaní témy sa vždy zamyslím, o čom budem písať a vtedy 

idem za svojím. Práve pri čítaní úryvkov ma vždy prekvapí, že vlastne téma zahŕňa 

oveľa viac možností, o čom sa dá písať. Súťaže sa zúčastňujú aj žiaci nižších ročníkov 

a je zaujímavé počuť, ako píšu deti na skoro „dospelácke“ témy. Niektoré články sú 

úsmevné, niektoré vážne a niektoré sú smutné. 

Súťaže sa veľmi rada zúčastňujem a odporúčam aj vám na budúci rok sa zúčastniť 

nielen preto, že môžete byť medzi víťazmi, ale aj preto, aby ste sa skúsili popasovať 

s danou témou a ocenenie príde samé. Na budúci rok vám pani učiteľka povie, kedy sa 

súťaž koná. Určite sa zapojte! 

 

Martinčičová, 8. ročník 

 
 

 

Ninino dielo si môžte prečítať na ďalšej strane. 
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Prečo nemám rada čítanie 

 
Od prvých krôčikov do školy sa človek stretáva najprv s písmenkami, slabikami, 

slovami, a napokon sa naučí čítať celé vety. Akonáhle som sa naučila čítať, už som 

počula len príkazy, že treba veľa čítať. Možno tu bol ten čas prelomu, kedy som sa mala 

rozhodnúť, či budem rada čítať. Ale viete, ako to je u detí, keď vám niečo prikazujú, tak 

to náročky budete robiť opačne. Teda keď som mala čítať, tak som robila všetko 

ostatné, len nie čítala. Bohužiaľ, toto mi zostalo dodnes, aj keď rozhodnutie 

o ignorovaní kníh už nie je také jednoznačné. 

 V mojom prípade uprednostňujem film pred knihou. Myslím si, že k tomu, že deti 

málo čítajú, prispieva aj to, že deti majú k dispozícii televíziu, kino a iné prostriedky, 

ako sa dostať k literatúre. Pozrieť si film je oveľa jednoduchšie, pohodlnejšie 

a rýchlejšie riešenie. Mama mi vraví, že prečítať knihu je oveľa lepšie, ako pozerať 

film. Pretože v knihe si to môžeš predstaviť podľa seba, ale film je o predstave režiséra. 

Viete, to je zasa ten prípad, keď vám v prvej triede mama vraví, že treba veľa čítať. 

Pokiaľ na to človek nepríde sám, tak tomu neverí. Aj v mojom prípade je to tak. Musím 

na to prísť sama. 

Na literatúre sme preberali dielo Tri gaštanové kone od Margity Figuli. Pani 

učiteľka nám povedala, že si najprv pozrieme film a potom si každý prečíta knihu s tým, 

že porovnáme film a knihu. Musím sa priznať, že keď som si pozrela film, bola som 

dosť zhrozená a už vtedy som tušila, že knihu určite ani nedočítam. Je pravda, že film 

bol pomerne dávno nakrútený a nedal sa porovnať s dnešnými filmami, ale aj tak film 

na mňa zapôsobil negatívne. Už s týmto pocitom som začala čítať knihu. Prečítala som 

pár strán a bola som milo prekvapená, že kniha bola úplne niečo iné. Krásny opis 

prírody a prekrásne opísaný vzťah Petra a Magdalény ma očaril. Knihu som 

samozrejme dočítala celú. Teraz som mala naozaj možnosť porovnať knihu a film. 

Jednoznačne vyhrala kniha. 

Aj keď z týchto slov, ktoré píšem, vyznieva, že nerada čítam, neznamená to, že 

vôbec nečítam. Pravidelne sa zúčastňujem súťaže Hviezdoslavov Kubín a snažím sa 

vyberať si poviedky, ktoré by mi boli blízke. Zatiaľ som si vždy vybrala slovenského 

autora, pretože nemám rada typy „potterovských“ autorov. Na poslednú súťaž som si 

vybrala Rysavú jalovicu od Martina Kukučína. Paradoxom je, že poviedku som si 

vybrala na základe súčasného filmového spracovania  na tému Rysavá jalovica. 

Poviedka Dlhá cesta domov bola perfektne filmovo spracovaná a prenesená do 

dnešného sveta, herecké výkony boli výborné. V tomto prípade ma práve naopak film 

priviedol k tomu, aby som si poviedku prečítala a  stala sa mojou obľúbenou poviedkou. 

Teda ak sa vrátim späť k čítaniu, problémom je len, že ma čítanie až tak nebaví, ako by 

som očakávala. Čo to znamená? Znamená to, že keď mám voľnú chvíľku, radšej si 

pustím film, ako by som siahla po knihe. 

  Neviem, možno, že som zatiaľ nenatrafila na tie správne knihy, ktoré by ma úplne 

vtiahli do deja. Možno ešte stále hľadám tú správnu knihu, ktorá ma presvedčí, že 

prečítať si dobrú knihu je ako dať si výbornú čokoládu, po ktorej zostane skvelý pocit 
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a človek rád znovu po nej siahne. Možno, že je stále vo mne zakorenené, že niečo 

musím a to sa odo mňa očakáva. Predpokladám, že keď príde čas, rozhodnutie bude len 

na mne, určite siahnem dobrovoľne po knihe.   

Je to zvláštne, keď sa človek pozrie na knihy stojace v rade na polici v knižnici, 

vidí len kopec papiera, ale keď knihu otvorí, začne čítať a vnorí sa do myšlienok 

skrytých za vetami, v hlave sa začnú vynárať predstavy, v myšlienkach sa zrodí film 

a pred očami sa odohráva dej. Obyčajné vety uvedené na papieri zrazu dokážu človeka 

rozplakať, rozosmiať, dokonca vedia spôsobiť napätie. Viem, že je to tak. Aj u nás 

doma na mňa čaká kopec kníh, ktoré lákajú peknými obalmi. Zatiaľ ich úspešne 

obchádzam. Čakám na ten správny čas, keď pôjdem popri knižnici a siahnem po knihe 

s rozhodnutím, že toto musí byť dobrá kniha a túto si prečítam. 

 

 

Tajnička 

 
        

       

       

       

       

        

          

       

       

       

       
 

1. Dáždnik 

2. Národ 

3. Pod 

4. Energia 

5. Tráva 

6. Časopis 

7. Reportér 

8. Okno 

9. Až kým... 

10. Okolo 

11. Dvojnásobok 

Autor: Martin Jaburek, 8. ročník 
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HISTÓRIA MAGISTRA VITAE 
 
Foťáky, kamery, filmy, blesky... Aj tento rok sme sa zúčastnili dejepisnej súťaže 

História Magistra Vitae. Tohtoročnou témou bolo filmové okienko. Do súťaže sa 

zapojili žiaci zo siedmeho a žiačky z ôsmeho ročníka. Projekty pripravili žiaci Richard 

Pír, Andrej Onduško, Martin Mušitz, Rebecca Tichá, Lenka Šebíková a Nina 

Martinčičová. 

Do súťaže sme sa zapojili so štyrmi zaujímavými dielami. Chalani zo sedmičky stravili 

zaujímavý projekt o animovanom seriáli Futurama. Rebecca spracovala príbeh bratov 

Lumièrovcov, otcov kinematografie. Lenka vytvorila časovú os významných udalostí 

filmu. Nina zasa zmajstrovala model kamery s pohľadom do minulosti. 

Vyhodnotenie prebiehalo v polovici apríla na ZŠ Tupolevova, ktorá súťaž organizovala. 

Mnoho prác bolo naozaj nádherných. Ocenené práce si výhru určite zaslúžili a medzi 

vyhlasovaním ocenených nastala aj chvíľka prekvapenia. Žiačka našej školy, Nina 

Martinčičová, vyhrala 3. miesto v kategórii 3D projekty. Zúfať sme však nemuseli ani 

my ostatní, pretože aj na nás čakala pozornosť. Okrem odmeny od pani učiteľky 

Schifferovej sme mali možnosť zúčastniť sa výletu na slovenské hrady v Trenčianskom 

kraji. Tohto výletu sa však zúčastnili iba 

žiačky ôsmeho ročníka. 

 

Výlet začal skoro ráno, kedy sme nasadli na 

autobus a odviezli sme sa na hrad Beckov. 

Tam na nás čakala pani sprievodkyňa, ktorá 

nám ukázala celý hrad a výklad obohatila aj 

zaujímavými povesťami. Po nákupe 

suvenírov v útulnom obchodíku sme sa 

mohli presunúť na druhú zastávku nášho 

výletu, ktorou bol Trenčín. Opäť sme si 

pozreli aj tento hrad a vypočuli sme si výklad od pani sprievodkyne, avšak ten tu bol 

trochu skromnejší ako na Beckove. 

Súčasťou prehliadky bol aj výstup do Matúšovej veže, ktorú môžte poznať aj ako 

najvyššiu, najväčšiu a zároveň ústrednú vežu Trenčianskeho hradu. Výstup však vôbec 

nebol jednoduchý a ťažký by bol obzvlášť pre klaustrofobikov. Po ukončení aj tejto 

prehliadky sme dostali rozchod po námestí v trenčianskom podhradí, kde sme sa teda 

veľmi dobre najedli. Výlet nám nepokazilo ani nepriaznivé počasie. 

Budúcim generáciám tejto školy by som chcela ešte odkázať, aby sa do tejto súťaže 

rozhodne zapojili, ak budú mať možnosť, najmä kvôli zábave, ktorú si užijete pri 

vyrábaní prác. 

 

Šebíková, Tichá a Martinčičová, 8. ročník 
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ŠVP A EŠTE JEDNA ŠVP! 
 
V termíne od 19.mája do 24.mája 

2013 sme sa zúčastnili školy 

v prírode v Ranči u Edyho 

v Námestove. V areáli ranča, ktorý 

bol obrovský, sme spoznávali stromy 

– ihličnaté i listnaté, zvieratká v malej 

ZOO. Absolvovali sme aj výlet do 

Námestova, poldenný výlet 

autobusom do Oravskej Lesnej 

/Múzeum Oravskej železničky/, ktorá 

sa nám veľmi páčila. Úspešne sme 

zvládli aj jazdenie na koňoch, 

vychádzku do okolia Oravskej 

priehrady, streľbu z lukov, tvorbu erbov, športový deň na ihrisku, diskotéku, 

vedomostný kvíz a športové súťaže. Uskutočnená škola v prírode bola vydarená, 

zábavná, spoločenská a zanechala v nás  mnoho pekných zážitkov. 

 

Žiaci 1. a 2. ročníka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2012/2013 Pod lavicou 

 

11  

 

73 žiakov druhého až piateho ročníka 

sa v čase od 17.6. do 22.6. zúčastnilo 

ŠvP v krásnom prostredí Západných 

Tatier – Račkova dolina, hotel Mier. 

Absolvovali sme turistické prechádzky 

a navštívili sme skanzen v Pribyline. 

Animátori pre žiakov pripravili 

zaujímavý program – súťaže, aktivity – 

voskové figuríny, nočný pochod, 

večerné diskotéky, pri ktorých žiaci 

nadviazali nové kamarátske vzťahy. 

Deti sa okrem zábavných aktivít 

venovali aj vyučovaniu, kde im pani 

učiteľky pripravili netradičné didaktické hry na precvičovanie a utvrdzovanie učiva. Pri 

turistike si žiaci overili svoju fyzickú zdatnosť, ktorá si vyžadovala prekonať sám seba. 

Pri turistike v lese sa z niektorých detí vykľuli aj malí, dokonca úspešní hubári. 
 

M.J. 
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VTIPY A HÁDANKY
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Čierne zrno, biela roľa. Múdra hlava, čo ju siala.  

- Neprerečie nikdy slova, nemá ústa ani líca, predsa v sebe múdrosť chová tá bohatá 

pokladnica.  

- Chudý, tenký ako trieska, za vetou si bičom plieska.  

- Hora hučí, baran bľačí a kôň ťahá.  

- Kto je na svete na to aby ho bili?  

- Máte hada, máte Anku, už len dĺžeň chýba k článku.  
 

Tomáš Sajan a Samuel Imrich, 8. ročník 
Odpovede a zdroje nájdete na strane 17. 

Hovoria si dvaja spolužiaci 

počas písomky: 

- Ten učiteľ je ale debil. 

Učiteľ reaguje na ruch v triede a 

hovorí: 

- Žiaci, ticho! Na to musí prísť 

každý sám! 

Mamička sa pýta synčeka: 

- Janko prečo si si nalepil 

oteckovu fotku do zošita?? 

Janko odpovedá:  

- Pani učiteľka by rada videla 

toho debila, čo mi robil domácu 

úlohu. 

Otec číta synovu žiacku knižku: 

- Matematika päť... 

(tresk mu jednu po papuli) 

- Slovenčina päť... 

(tresk mu druhú po papuli) 

- Spev jednotka... 

(tresk mu ďalšiu po papuli) 

Syn: 

- Ako to?! Veď som mal 

jednotku! 

Otec naštvane prehodí: 

- Tak tebe bolo po dvoch 

päťkách ešte do spevu?! 
 



2012/2013 Pod lavicou 

 

13  

 

HISTÓRIA PO NAŠOM 
 
31. mája konečne prišiel deň D, Deň Detí. My na druhom stupni sme sa už týždne tešili 

a vedeli sme, že nám tento deň nič nemôže prekaziť – ani len počasie.  

Na pláne bol projekt „História po našom“, ktorý sa na našej škole organizoval prvýkrát. 

Cieľom projektu bolo priblížiť žiakom predmet dejepis netradičnou formou. Žiaci si 

mali vybrať jednu prebratú tému za posledný školský rok. Úlohou bolo  pripraviť 

scénku alebo prezentáciu pre spolužiakov, ktoré boli zakončené kvízovými otázkami.  

 

Ráno sme sa všetci zišli a v napätí robili 

posledné úpravy. Samotný program začal 

scénkou od V.A o 8:15. Žiaci nám zobrazili 

život lovcov a zberačov. Okrem hereckých 

výkonov nám žiaci úkazali aj svoju tvorivosť, 

ktorá sa odzrkadlila v príprave krásnych kulís, 

či rekvizít. Po V.A nasledovala VI.A s témou 

„Púnske vojny“. Žiaci vlastnoručne pripravili 

modely rímskych a kartáginských lodí 

a následne sme si naživo pozreli porážku 

kartáginských vojakov. Ďalší boli na rade 

VII.A, ktorá si vybrala tému „Starí Sloveni“. 

Žiaci pripravili veľmi zaujímavú a náučnú 

prezentáciu, pripravili tradičnú kašu 

a vlastnoručne vyrobili šperky veľmi podobné 

tým slovanským. VIII.A fantasticky spracovala 

učivo Osvietenej panovníčky, Márie Terézie. 

Prezentáciou sme sa dozvedeli o jej 

významných reformách, však zlatým klincom ich vystúpenia bola scénka odzrkadlujúca 

školstvo vtedy a dnes. IX.A si pre nás pripravila II. svetovú vojnu. Komplikovanosť a 

náročnosť témy veľmi šikovne a jednoducho pripravili a vysvetlili pekne pripravenou 

prezentáciou.  

 

Medzi jednotlivými vystúpeniami sme si urobili prestávky. Zároveň sme sa veľa 

zabávali a smiali. Pani učiteľky pripravili žiakom plno súťaží, ktoré len dobre dopĺňali 

celkovú atmosféru tohoto neobyčajného dňa. Preto by som sa týmto chcela poďakovať 

žiakom II.stupňa za ich odhodlanosť a pani učiteľkám za ich obrovskú pomoc, 

trpezlivosť a dobré nápady.    
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1.miesto – VI.A Púnske vojny 

2.miesto – V.A Lovci a zberači 

3.miesto – VIII.A Osvietená panovníčka  

Špeciálna cena – VII.A za zapojenie celého kolektívu 

 

Všetkým výhercom srdečne gratulujeme.  

 

Pani učiteľka Adela Urbánová 
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DIVADIELKA NA HODINE 
ČÍTANIA V 4.A 
 
Na hodinu čítania si žiaci mali 

pripraviť predstavenie s bábkami. 

Vytvorili si skupiny a rozdelili úlohy. 

Autor mal vymyslieť, čo budú hrať 

a napísať scenár. Každý žiak si 

vytvoril svoju bábku a spoločne 

nakreslili kulisu. Na predstavenie sa 

pripravovali niekoľko dní. Každá 

skupina svoje  divadielko zahrala 

a zabavila ostatných žiakov, ktorí 

boli divákmi. Hodina sa žiakom 

veľmi páčila najmä tým, že bola 

tvorivá a každý žiak mohol ukázať 

svoju šikovnosť a fantáziu. Keď zabudli text, mohli aj improvizovať. Naučili sa 

spolupracovať a hodnotiť svoje aj cudzie výkony.  
 

Pani učiteľka Helena Straková 

 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA V ŠKOLE 
 
Na ihrisku bola pripravená križovatka 

sosemaformi, prechodom pre 

chodcov, cestami a dopravnými 

prostriedkami. Žiaci prvého stupňa si 

v máji zopakovali vedomosti o ceste, 

križovatke, dopravných značkách, 

dopravných predpisoch a pohybe 

v cestnej premávke. Boli rozdelení na 

chodcov, cyklistov a vodičov autíčok. 

Precvičili si jazdenie a museli 

dodržiavať predpisy. 

 

Pani učiteľka Helena Straková 
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HODINA PRÍRODOVEDY: 
SADENIE STROMČEKOV 

 
V máji sa uskutočnila hodina prírodovedy pre 

žiakov štvrtých ročníkov v školskej záhrade. Do 

školy prišiel lesník, aby naučil žiakov správne 

vysádzať stromčeky. Kto chcel mohol si vyskúšať 

vykopávanie jám a sadenie. Do areálu školy pribudli 

dva nové stromčeky, ktorých rast môžu žiaci 

naďalej sledovať. 

 

Pani učiteľka Helena Straková 

 

 

 

TAJOMNÉ ŠTVORCE... 
 

Aké číslo doplníš namiesto otáznika? 

 

? = ____ 

 

 
 

 

 

 

Autor: Samuel Kubina, 6. ročník 

2 7 6 

9 ? 1 

4 3 8 
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STRATENÉ MYŠKY 
 

Žili myšie sestričky, 

hlúpe mali hlavičky. 

 

Vyšli si raz na prechádzku 

bez povolenia, 

stratila sa jedna myška 

z veľkého náhlenia. 

 

Obzerá sa spoza stráne, 

spoza lúky, 

od veľkého strachu 

vydáva pazvuky. 

 

„Kde ste sestry myšie, 

neustále sa náhliace?“ 

 

Spoza lúky, spoza stráne, 

stratená myš kričí na ne. 

 

Stratila sa druhá myš, 

tiež si našla dobrú skrýš. 

Stretla ju stratená sestra, 

keď si myšiu hlavu treskla. 

 

Nakoniec sa stretli všetky myši, 

a každá si gazduje v svojej skrýši. 

 

Terezka Okálová, 4. ročník 

______________________________________________________________________ 

 

Odpovede na hádanky zo strany 12:  

 

kniha, kniha, výkričník, husle, bubon, hádanka 
 

Zdroje: http://vtipy.4ever.sk 

             vtipy1.cz/HADANKY/SKOLA  

 

 

 

http://vtipy.4ever.sk/
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Autorka: Luna Ďurkovičová, 6. ročník 


