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Namiesto úvodu... 

 

Nejeden z nás si určite vydýchol potom, čo konečne ustúpili tropické letné horúčavy a vystriedal ich 

jesenný chladný vánok. Pracovné povinnosti už preto nemožno odkladať na neurčito s odôvodnením, 

že v horúčavách sme k. o. a treba vyčkať, kým pominú. 

Pominuli. A s nimi i naše bezstarostné 2 - mesačné ničnerobenie. 

VITAJTE! 

Po dlhšej odmlke sme veľmi radi, že ste nám ostali verní a opäť čítate náš "úvodník". Dúfame, že 

rovnako verní ostanete i ďalším číslam nášho školského časopisu - Škola farebne, ktorý bude 

vychádzať v elektronickej podobe v nasledovných intervaloch: 

- jesenno - halloweenske vydanie 

- zimno - vianočné vydanie     

- jarno - veľkonočné vydanie 

- letno - prázdninové vydanie 

Na našich stránkach sa budete pravidelne stretávať i s príspevkami našich žiakov, či už v podobe 

článkov, rozhovorov, príbehov alebo básní. 

Svoju pravidelnú účasť na vydávaní našej Školy farebne prisľúbila i špeciálna pedagogička Mgr. A. 

Boldišová, ktorá osloví najmä rodičov detí so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. 

Tešiť sa môžete i na postrehy a novinky z našej ŠKD prostredníctvom p. učiteľky O. Hečkovej a p. 

učiteľky M. Rozbeskej. 

Každé nové vydanie, vrátane toho aktuálneho bude obohatené o rozhovor žiakov s "osobnosťou" našej 

školy, prostredníctvom ktorého sa dozviete veci dosiaľ nečítané :) 

Súčasťou každého vydanie bude i termínovník nadchádzajúcich podujatí a akcií organizovaných našou 

školou, ktoré budú isto nápadité a inšpirujúce. Buďme preto otvorení novým veciam a vďační za úsilie 

našich pedagógov, ktorí si popri kažodenných povinnostiach nájdu čas a neraz obohatia všedné dni 

výnimočným zážitkom. 



Na záver spomeniem aspoň niektoré rubriky, ktoré spestria aktuálne jesenno - halloweenske vydanie: 

namiesto úvodu, english fun page, zo života ŠKD, udalosti na našej škole, čo chystáme, z tvorby 

našich žiakov, šikovníček,vedel si, že..., na slovíčko s..., medzi nami dievčatami, čo je in...a 

mnohé ďalšie. 

Do nového školského roka Vám v mene riaditeľa školy pána Ing. Ľ. Macháčka a celého 

pedagogického zboru želáme veľa zdaru a vytrvalosti. Dúfame, že postupne bude čoraz viac z Vás 

zdieľať názor, že nielen pred katedrou, ale i za ňou sedia ľudia, ktorí si zaslúžia úctu, pochopenie a 

jednoduché, no pre nás veľmi cenné slovo - Ď A K U J E M E. 

S úctou, 

Vaša redakcia 



Na slovíčko s...p. riaditeľom Ing. Ľ. Macháčkom 

 

1. Ako ste prežívali tropické horúčavy tohtoročných letných prázdnin? 

Priznám sa, že tropické horúčavy veľmi rád nemám. Skôr uprednostňujem horskú turistiku, zber húb, 

čučoriedok a pod. Počas letných prázdnin som sa snažil oddýchnuť si a načerpať nových síl. 

Absolvoval som kúpeľnú liečbu, veľmi mi pomohla.  

2. Pán riaditeľ, ako by ste charakterizovali čo možno najstručnejšie ZŠ s MŠ v Báhoni? 

Ako školu, ktorá má svoje pevné miesto medzi poprednými školami v okrese Pezinok i školami v 

Bratislavskom kraji. Aj keď naša škola patrí medzi vidiecke školy, kvalitou a dosahovanými 

výsledkami v ničom nezaostáva za veľkými mestskými školami.  

3.Na čo ste mimoriadne hrdý a pyšný?  

Vždy ma potešia úspechy našich žiakov. Vážim si prácu našich učiteľov. Jedným i druhým sa vždy 

snažím za úsilie a úspechy poďakovať. 

Hrdý som na výsledky, ktoré naši žiaci dosahujú v celoslovenskom testovaní žiakov 9. roč. zo SJL a 

MAT. Tieto výsledky sú dlohodobo nad celoslovenským priemerom. Hrdý som tiež na úspechy našich 

žiakov v predmetových olympiádach, v rôznych vedomostných či umeleckých súťažiach. Sú naozaj 

pozoruhodné.     

4. Ktoré vlastnosti si na našich učiteľoch najviac ceníte? 

Učiteľ pri vyučovaní sa nestretáva len s usilovnosťou a radosťou žiakov. Stretáva sa   aj so smútkom a 

starosťami, hravosťou, nezbednosťou a lenivosťou. Preto si myslím, že najlepším učiteľom nie je ten, 

čo najviac vie, prípadne vydrží najväčšiu záťaž, ale ten, komu sa darí podnecovať u detí trvalú túžbu 

po vedomostiach a vzdelávaní. U väčšiny našich učiteľov si najviac cením kvalifikovaný a ľudský 

prístup k žiakom, k práci, k prezentácii našej školy na verejnosti.  

5. Sú veci, s ktorými  nie ste spokojní  a chceli by ste ich zmeniť? 

Tých je veľa. Nepáči sa mi, že učitelia sú preťažení neúnosnou byrokraciou, vypĺňaním výkazov, 

triednej dokumentácie, zápisníc, hodnotení, internetových žiackych knižiek a pod. Až sa mi niekedy 



zdá, že  byrokratické činnosti, ktoré musí učiteľ a škola plniť sú často dôležitejšie, než to, čo škola 

ponúka žiakovi vo výchovno-vzdelávacom procese. Ďalej je to pretrvávajúci nedostatok učebníc, málo 

peňazí na modernizáciu škôl. Veľmi ma napr. hnevá, že školy Bratislavského kraja nemôžu čerpať 

peniaze z Eurofondov ako iné školy v SR.    

6. Mali ste v čase, keď ste začínali posobiť ako riaditeľ strach z "riaditeľovania"? 

Nemal. Zhruba som vedel do čoho idem. V školstve pracujem 25 rokov a postupne som prešiel 

viacerými pracovnými pozíciami. Učil som v základnej i strednej škole, pracoval som vo funkcii 

zástupcu riaditeľa a až potom som bol menovaný do funkcie riaditeľa školy.  

7. Poďeľte sa s nami o to, čím ste chceli byť ako malý chlapec? 

Už ako malý chlapec som túžil stať sa lekárom. Táto túžba so mnou rástla až po maturitu. Uchádzal 

som sa o štúdium na Lekárskej fakulte UK, žiaľ nevyšlo to. 

8. Aké okamihy boli pre Vás počas pôsobenia na poste riaditeľa najcennejšie? 

Určite tie, keď sa nám spoločne s učiteľmi a žiakmi niečo význemnejšie podarilo. Či už to bolo v 

oblasti  výchovno-vzdelávacieho procesu alebo v oblasti rozvoja a modernizácie školy.  

9. Spomeniete si na nejakú príhodu, ktorá Vás pobaví aj po dlhých rokoch? 

Vysvetľoval som žiakom zložitejšiu látku z elektrotechniky. Podľa výrazu ich tvárí som videl, že 

učivu veľmi nerozumejú. Vysvetlil som to teda ešte raz a potom som sa spýtal, či už teraz to chápu a či 

sa chce niekto na niečo opýtať. Okamžite vyletela hore jedna ruka. Hlásil sa žiak, ktorý patril medzi 

najslabších v triede a elektrotechnika mu mohla byť ukradnutá. Podarilo sa mi vzbudiť jeho záujem -  

potešil som sa. "No prosím, Martinko, len sa smelo spýtaj". 

"Pán učiteľ, pán učiteľ, už prileteli lastovičky" oznámil mi s rozžiarenými  očami.       

10. Aké je Vaše životné motto? 

Život nevyžaduje, aby sme boli najlepší. Žiada, aby sme sa o to najlepšie usilovali. 

11. Čo si myslíte, berie ešte dnešná spoločnosť učiteľa ako autoritu alebo i v tomto smere došlo k 

zmene? 

V tomto smere došlo k zmene. Vo všeobecnosti sa u nás vytráca úcta k ľuďom, ktorí celý svoj život 

poctivo pracovali. Do centra pozornosti sa  namiesto vedcov, lekárov, učiteľov a zručných 

remeselníkov  dostali speváci zo superstar, zbohatlíci či pochybné celebrity. Znie to pesimisticky, ale 

žiaľ v takejto realite žijeme. 



12. Čo by ste chceli zaželať žiakom našej školy do nového školského roka? 

Všetkým žiakom, ale aj a učiteľom našej školy želám úspešný školský rok, veľa zdravia, veľa 

tvorivých síl, veľa trpezlivosti a chuti do učenia. Želám im, aby sme na jeho konci mohli  s radosťou 

a hrdosťou hodnotiť to, čo sme za 10 mesiacov spolu dokázali.   

Ďakujeme za rozhovor 

 

 

 

 

 



Z tvorby našich žiakov 

V našom prvom čísle školského časopisu sa o svoje literárne prvotiny podelili výborné žiačky 

6. ročníka Dominika Čibová a Marienka Kročková. Veľmi radi uvítame i tvorbu ďalších z 

Vás, či už v podobe básní, príbehov alebo článkov. 

Malé fialové prasiatko 

 

Kde bolo, tam bolo, 

na čistinke ráno stálo. 

Malé prasiatko. 

To prasiatko fialové bolo 

a veľmi rado sa česalo. 

Potom, čo sa umylo, 

do bahna hneď skočilo. 

Ráno vstalo, umylo sa, najedlo sa 

a rovno do bahna vybralo sa. 

Keď už bolo hotové, 

dalo si zas repete. 

A hneď ako skončilo, 

do vodičky skočilo. 

Dominika Čibová, 6. ročník 

 



Ako zmizol slon 

 

 

Kde bolo, tam bolo, 

zrazu tam nič nebolo. 

Bol tam len jeden slon, 

ktorý búchal na bubon. 

A v tom bubne bola včela, 

ktorá tam slona poštííípať chcela. 

Zrazu bola von a slon, 

prestal búchať na bubon. 

Tá včela ho poštííípala 

a vyhnala von 

a začala búchať na bubon. 

A v tom zrazu prááásk, 

praskol bubon zas. 

Chúďa včielka naľakaná, 

rýchlo tuho zadriemala. 

Marienka Kro čková, 6. ročník 



                   Okienko školskej špeciálnej pedagogi čky 

 

 

Volám sa Andrea Boldišová a v Základnej škole s MŠ v Báhoni  pracujem ako školská 
špeciálna pedagogička deviaty školský rok. Popri vedomostiach z pedagogickej fakulty 
zúročujem aj skúsenosti z predchádzajúceho pracoviska / Sanatórium  pre poruchy reči 
a učenia Dialóg /a z rodičovskej starostlivosti o 4  deti vo veku 18,16,13 a 10 rokov. 

 

Úlohou školského špeciálneho pedagóga v základnej škole je poskytovať servis žiakom so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /skratka ŠVVP/, poskytovať konzultácie, rady  
a informácie ostatným odborným pracovníkom školy ako aj rodičom dieťaťa a taktiež podľa 
potreby spolupracovať s ostatnými poradenskými inštitúciami. 

 

Tento priestor v školskom časopise by som rada využila na to, aby som Vám, rodičom  
priblížila, ako pomoc žiakom so ŠVVP funguje konkrétne na našej škole. Tiež by som sa 
chcela podeliť o informácie, ktoré zo špeciálno-pedagogickej oblasti mám a som otvorená aj 
Vašim otázkam či návrhom. 

 

Bližšie vysvetlenie odborných pojmov je ľahko dostupné na internete, preto namiesto 
kopírovania definícií by som uviedla na tomto mieste len zoznam najčastejšie používaných 
termínov a zopár tipov  na konkrétne webové stránky. 

 

Nakoľko je každé dieťa jedinečné a  špeciálno-pedagogické potreby sú volaním po 
individuálnom  prístupe a súčinnosti škola - rodina, povzbudzujem Vás, aby sme  korene 



ťažkostí u Vášho dieťaťa i riešenia hľadali spoločným dialógom založenom na báze dôvery 
a úprimnej snahy pomôcť dieťaťu. 

 

V škole som Vám na rozhovor k dispozícii v čase konzultačných hodín: 

        ŠTVRTOK   7,45 – 8,45 hod             14,15 – 15,15 hod 

V prípade potreby je možné dohodnúť i iný termín po telefonickom dohovore  

/0907 054339/ 

Je možnosť aj e-mailovej komunikácie :  specialny.pedagog@msbahon.sk 

V škole ma nájdete aj v  čase  konania triednych rodičovských združení. 

 

       

 S prianím pokojného a obohacujúceho nastávajúceho školského roka  

                                                           Mgr. Andrea Boldišová 

                                                     školská špeciálna pedagogi čka 

 

 

Príloha:  zoznam odborných termínov  

 

ŽIAK SO  ŠVVP  - patria sem 3 kategórie: 

1/ žiak so zdravotným znevýhodnením  

     a) žiak so zdravotným postihnutím 

     b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený 

     c) žiak s vývinovými poruchami 

     d) žiak s poruchou správania 

 

aa) žiakom so zdravotným postihnutím je žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým 
postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou 
schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s 
viacnásobným postihnutím, 

 



bb)  žiakom chorým alebo zdravotne oslabeným je žiak s ochorením, ktoré je dlhodobého 
charakteru a žiak vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach, 

 

cc)  žiakom s vývinovými poruchami je žiak s poruchou aktivity a pozornosti, žiak s vývinovou 
poruchou učenia, 

 

dd)  žiakom s poruchou správania je žiak s narušením funkcií v oblasti emocionálnej alebo 
sociálnej  

 

2/ žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia 

3/ žiak s nadaním 

 

VÝVINOVÉ  PORUCHY UČENIA alebo ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA/ 

-  DYSLEXIA – prejavuje sa problémami v oblasti čítania 
-  DYSGRAFIA  – špecifická porucha písania  
-  DYSORTOGRAFIA  – špecifická porucha pravopisu 
-  DYSKALKÚLIA - špecifická porucha matematických schopností 
-      DYSPRAXIA–vývinová koordinačná porucha /motoricky neobratné dieťa/ 

 

PORUCHY POZORNOSTI 

- ADHD  
- ADD 

 

INDIVIDUÁLNA INTEGRÁCIA  /rovnocenný termín je i školské začlenenie/ 

 

Dnes ponúkam prvé dva webové tipy: 

www.zsbahon.edupage.org , záložka Radíme rodičom  - tu nájdete zoznam najčastejšie 
používaných skratiek v odborných správach i rôzne rady pre rodičov  

www.komposyt.sk – stránka pre rodičov a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami 

 

P. S: V budúcom čísle by som Vám priblížila jednu z vývinových porúc h učenia, 
v prípade otázok ma prosím kontaktujte na vyššie uv edenom čísle alebo osobne 
v základnej škole. 



UDALOSŤ NA NAŠEJ ŠKOLE 

Halloween a Dušičky. Aký je medzi nimi rozdiel? Prináša niektoré z nich hrozbu pre naše deti? 

Poznáme vôbec ich podstatu? Nasledujúci článok Vám možno pomôže vytvoriť si vlastný názor. 

Halloween –jedna z ciest učenia k tolerancii 

 

 

Jedným z prejavov dnešnej spoločnosti sú paradoxy. Síce sa hrdíme pomenovaním „otvorená 

spoločnosť“, vzápätí to však negujeme našou nevôľou poznať niečo nové, skúsiť inakosť nových 

kultúr, národov a národností. Zatiaľ však len kritizujeme nepoznané, neskúsené a nálepke „predsudky“ 

sa všemožne vyhýbame. 

Predsudky sú faktom, neodškriepiteľnou súčasťou našej spoločnosti, našich životov. Sú všade 

okolonás, i zakorenené hlboko v nás. Pramenia z našej nevedomosti a neochote dať priestor 

veciamnovým, nepoznaným. Sú opakom stavania mostov, opakom úsilia zblíženia sa s inými. 

Neoprávnenou kritikou...ak by sme totiž poznali podstatu Halloweenu zistili by sme, že v mnohom sa 

s našimi tradičnými Dušičkami stotožňuje. Odlišné môžu byť kultúrne prejavy na základe vyznávania 

odlišných ľudských hodnôt , priorít, otvorenosti. 

Halloween by sme mali prijať ako výzvu na prepojenie našich zvykov a tradícií Dušičiek s kultúrnym 

obohatením Halloweenu. Nikto neočakáva bezhlavé príjmanie nového. No vecná kritika je na mieste 

až po strete s niečím novým. Predsudky tomuto stretu bránia. 

So slovom Halloween sa spája veľké množstvo prejavov, zvykov, tradícií, ktoré vyžadujú dôkladné 

historické štúdiá nato, aby sme mohli voči tomuto sviatku vysloviť pozitívne, či negatívne stanoviská. 

Veď predpokladom vytvorenia názoru je poznanie. Halloween svojou odlišnosťou ponúka možnosť 

kultúrneho obohatenia a učenia sa tolerancii. 

Novodobý sviatok Halloweenu v pravom slova zmysle nemá nič spoločné s okultizmom, či mágiou, 

ako sa mylne mnohí ľudia domnievajú. Proti Halloweenu by sme preto nemali bojovať, či sa ho báť. 

Našim poslaním je stavať na dialógu medzi našimi tradičnými Dušičkami a novými kultúrnymi 

prejavmi Halloweenu a vybrať z nich len pozitívne impulzy. 



Buďme preto vďační za kultúrne dedičstvo našich predkov, no nebuďme muzeálni a aktívne reagujme 

na nové kultúrne impulzy dnešnej doby. Veď nepoznané nutne neznamená zlé. Učme preto naše deti 

otvorenosti, ochote príjmať nové, komunikácii, tolerancii a formujme zdravú budúcu generáciu bez 

predsudkov. 

M. Lovašová 

 

 

 



BOSORKINE PRSTY NA HALLOWEEN  

Tieto mňamky isto nebude problém pripraviť i menej skúseným kuchtíkom. Výsledok určite 

ulahodí nielen Vášmu oku, ale i mlsnému jazýčku. Budeme potrebovať: 

 

 

Suroviny: 

    100 g práškový cukor 

   100 g maslo 

   1 žĺtok 

   200 g hladká múka 

   1/2 PL vanilkový cukor 

   20 ks celé mandle 

   1 ks červené potravinárske farbivo 

Postup receptu: 

    1. 

    Na výrobu podivných prstov zmiešame práškový cukor, maslo, žĺtok, hladkú múku a vanilkový 

cukor. Rozmiešame do hladka alebo pridáme do mixéru a zmixujeme. Keď je cesto hotové, trháme z 

neho malé kúsky a v rukách vytvarujeme prst. Hmota by mala vystačiť približne na 20 prstov. 

Následne zoberieme nôž a dotvoríme na prstoch záhyby. 



    2. 

    Mandle rozkrojíme na polovicu, priložíme na prsty ako necht a trošku pritlačíme, aby pri pečení 

mandľa nevypadla. Položíme na plech vyložený papierom na pečenie a pečieme po dobu 10-12 minút 

pri 180°C. Prsty necháme trochu vychladnúť, potom namaľujeme s pomocou potravinárskeho farbiva 

okraje mandlí ako krv. Poukladáme na tanier alebo do misky a servírujeme. 

DOBRÚ CHUŤ 

 

 



MEDZINÁRODNÝ DEŇ CUDZÍCH JAZYKOV 

 

Všetko v živote si vyžaduje úsilie. Nemožno sa spoliehať len na šťastie alebo osud. S vecami 

nadobudnutými rýchlo a bez úsilia  je to ako s narýchlo prečítanou knihou. Obsah nám síce  uniknúť 

nemusí, no zvyčajne nám uniká pointa celej knihy... 

V rovnakom duchu sa niesla i naša školská akcia pod názvom Medzinárodný deň cudzích jazykov, 

ktorá sa konala v piatok 25. septembra 2015 v Základnej škole s MŠ v Báhoni. Vzhľadom na 

skutočnosť, že to nebol náš pilotný projekt veríme, že atmosféra a vopred pripravený program boli 

zárukou spokojnosti žiakov, rozšírenia vedomostí najmä z anglického jazyka a detského úsmevu, 

ktorý bol pre nás asi najväčšou odmenou. 

Na naše veľké prekvapenie už žiaci 3. ročníka vedeli trefne pomenovať dôvody, kvôli ktorým je 

potrebné učiť sa aspoň jeden cudzí jazyk, v našom prípade anglický. Potešili ma i zistením, že cudzie 

jazyky sa učia radi, hoci niekedy, najmä u tých starších je to ako s učením sa plávať. U mnohých to už 

po prvom ponorení ide prekvapivo rýchlo. No sú aj takí, u ktorých sa snaha naučiť plávať dlho na 

plávanie nepodobá a neraz potrebujú v poslednej chvíli pomôcť, či vrátiť sa späť na začiatok. No i o 

tom je život. O našich chybách a zlyhaniach. Vlastne podstatná časť z neho. Nemožno preto ani v 

prípade najväčšieho úsilia očakávať len pozitívny ohlas, či úspech. Buďme preto vďační i za naše 

vlastné zlyhania a pády, ktoré nás učia byť silnejšími, pokornejšími, nevzdávať sa a nemalou mierou 

tým obohacujú náš súčastný život i budúcnosť. 

Náš tohtoročný Medzinárodný deň cudzích jazykov sa niesol v duchu súťaží, pesničiek, hier, pri 

ktorých sme zistili nielen mieru vedomostí žiakov z anglického jazyka, no zreteľ sa v tomto prípade 

kládol i na potrebu spolupráce a vzájomnej pomoci. Každá trieda bola na základe náhodného 

losovania rozdelená do štyroch skupín, ktoré medzi sebou súťažili o prvenstvo. Neraz sa v tíme ocitli i 

žiaci, ktorí by za normálnych okolností radšej spolupracovali s im bližšími rovesníkmi. Po chvíli však 

pochopili, že víťazstvo nespočíva len v prvenstve, no i v prekonaní samého seba a svojich limitov. 

Spomínaný deň bol síce náročný na prípravu a čas, no výsledok bol prínosom nielen pre žiakov, no 

obohatením i pre mňa samotnú. Do celej akcie som išla ako učiteľka s očakávaním učiť a naučiť. Vyšla 

som z nej ako žiačka poučená o tom, že neraz nie je dôležitá miera vedomostí, či radosť z prvenstva, 

ale vytrvalosť a miera usilovnosti, ktorú si každodenný život vyžaduje. 

Za možnosť uskutočniť celú akciu ďakujem p. riaditeľovi, Ing. Ľ. Macháčkovi. 

 

Monika Lovašová 



Zo života ŠKD 

Už v budúcom čísle sa na tejto stránke môžete stretnúť s príspevkami našich pani učiteliek 

ŠKD, p. Hečkovej a Rozbeskej.  

V dnešnom vydaní nahliadnime do klubu detí aspoň prostredníctvom obrazovej prílohy v 

podobe výtvarných prác našich žiakov. Tu sú aspoň niektoré z nich, ktoré sú zároveň 

dôkazom, že čas v ŠKD je trávený zmysluplne, so zreteľom na rozvoj výtvarných zručností. 

 

 



 

 

 



Vedeli ste, že...  

Veríme, že nasledujúca rubrika svojim zaujímavým obsahom zaujme nielen žiakov 2. stupňa. 

Hoci je Deň vody ešte ďaleko, zamerali sme svoju pozornosť práve na ňu, ako ju možno 

nepoznáte. 

 

...naše telo pociťuje nedostatok vody väčšmi ako nedostatok vzduchu? Pri 6 %-nom znížení prísunu 

kyslíka sa nám môže zakrútiť hlava, ale pri 5 %-nej dehydratácii hrozí nášmu organizmu prehriatie, 

kolaps krvného obehu a šok. 

...už 2 %-ná strata vody z organizmu, napríklad potením, hnačkou, znižuje telesnú a duševnú 

výkonnosť (únava, bolesti hlavy, kĺbov)? Viac ako 20 %-ný deficit vody v tele vedie k zlyhaniu 

obličiek a krvného obehu. 

...pri 7-9 %-nom deficite vody v organizme prichádzajú závrate, človek stráca schopnosť pohybu a 

potrebuje pomoc, stráca schopnosť vyjadrovať sa, zlyhávajú mu základné zmysly, prestáva počuť, vidí 

rozostrene, nič necíti? 10 %-ný pokles hydratácie vážne poškodzuje ľudské zdravie a spravidla 

spôsobuje trvalé poruchy? 20 %-ná dehydratácia spôsobuje smrť? 

...voda je pre život nevyhnutná? Patrí k základným stavebným látkam organizmu, zabezpečuje 

správne fungovanie metabolizmu (transport živín, detoxikácia), je dôležitá pri regulácii telesnej 

teploty. 

...všetky chemické reakcie, ktorých výsledkom je, že dýchame, kráčame, myslíme, spíme, sa dejú vo 

vodnom prostredí? 

...dobrým indikátorom pre správne zavodnenie organizmu je farba moču? Mal by byť svetlý až 

bezfarebný. 



...keď cítime smäd, pre telo je to už neskoro? Keď sme smädní, sme vlastne dehydratovaní. Treba piť 

pravidelne, často a v malých množstvách po celý deň. smäd znamená už dehydratáciu. 

...mlieko nie je nápoj? Mlieko je potravina. Netreba ho teda rátať do pitného režimu. 

...už krátkodobý nedostatok tekutín (dehydratácia) môže viesť k bolestiam hlavy, závratom, únave, 

mrzutosti, zápche, k dlhodobým ťažkostiam s obličkami, k strate koncentrácie, poruchy trávenia a 

poruchy močenia, strata pružnosti pokožky? 

...bez vody prežijete len 3-4 dni? 

...minerálna voda len obmedzené množstvo (prírodné minerálne vody nemožno konzumovať 

neobmedzene. Vzhľadom na svoje zloženie síce priaznivo pôsobia na ľudský organizmus, ale ako 

nápoj sú vhodné len v primeranom množstve), pre pitie pitnej (čistej) vody z vodovodu neplatia nijaké 

zdravotné obmedzenia? 

...chlór nefarbí vodu do biela? Biely vzhľad čerstvo napustenej pitnej (čistej) vody, ktorý je mylne 

spájaný s prechlórovaním, je v skutočnosti spôsobný nasýtením vody vzduchom. 

...chlór, ktorý je v pitnej (čistej) vode, nespôsobuje žiadne zdravotné problémy nielenže dospelým, ale 

ani dojčatám a batoľatám? 

...zhruba 17 % obyvateľov SR odoberá vodu z nekontrolovaných individuálnych vodných zdrojov 

(napr. studne), a tieto sú zväčša s nevyhovujúcou kvalitou vody? 

...až 40 % stolových vôd predávaných po svete v plastových obaloch je pitná voda z vodovodu 

dodatočne obohatená minerálmi, ktoré však nemajú žiaden výraznejší pozitívny účinok na ľudské 

zdravie? 

...až 40 % predávanej fľaškovej vody pochádza presne z tých istých zdrojov ako voda vo 

vodovodnej sieti? 

...až 80 % vody v domových studniach v niektorých regiónoch nevyhovuje požiadavkám normy na 

pitnú vodu? 

...pitie aspoň 8 pohárov čistej vody znižuje riziko nádorového ochorenia až o 80 %?...vypitím 8 

pohárov čistej vody a zjedením 5 porcií surovej zeleniny alebo ovocia denne máte o svoj správny 

pitný režim postarané? 

...keď žiak základnej školy po 45-minútovej náročnej vyučovacej hodine vypije cez prestávku pohár 

čistej vody, výrazne mu to zlepší metabolizmus, kým prifarbovaný a sladený nápoj ešte viac zaťaží 

jeho organizmus? 



...značná časť populácie namiesto čistej pitnej vody, ktorá je pre ľudský organizmus 

nepostrádateľná, vo veľkom konzumuje minerálne, sladené, farbené, sýtené nápoje, ktoré 

zbytočne zaťažujú organizmus? 

...pravidelné pitie minerálnych vôd zväčšia viac škodí ako osoží? Niektoré majú veľmi vysoký obsah 

minerálnych látok a stopových prvkov a sú vlastne liekom. Hodia sa na občasnú, najlepšie lekárom 

indikovanú pitnú kúru počas kratšieho časového obdobia. 

...okrem minerálnych vôd možno dostať aj stolové vody (t. j. pramenité a balené pitné vody), ktoré 

majú síce nižšiu mineralizáciu, ako prírodné minerálne vody, ale ani tie by sa nemali konzumovať 

trvalo a nikdy nie viac ako 2 litre za deň? Pre pitie čistej pitnej vody z vodovou však neplatia nijaké 

obmedzenia. 

...nesprávnym skladovaním a predajom vôd v plastových fľašiach (najmä v lete) sa môže ohroziť naše 

zdravie? 

...otvorená fľaša s minerálkou by sa mala skladovať v chlade a tme a spotrebovať do 3-4 dní? 

Otvorená fľaša stolovej vody vydrží ešte menej. Aj keď je v chladničke, mala by sa spotrebovať do 

dvoch dní. 

...vystavovanie slnku minerálnych a ďalších nealko nápojov v horúcich dňoch sa podpisuje pod 

kontaminácie výluhov z plastu a podporuje aj nadmerné množenie vo vode prirodzene prítomných 

baktérií? 

(zdroj:  

http://modraskola.sk/index.php?option=com_contentHYPERLINK 

"http://modraskola.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=91:vedeli-ste-

e&catid=48:zaujimavosti-o-pitnej-vode"&HYPERLINK 

"http://modraskola.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=91:vedeli-ste-

e&catid=48:zaujimavosti-o-pitnej-vode"view=articleHYPERLINK 

"http://modraskola.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=91:vedeli-ste-

e&catid=48:zaujimavosti-o-pitnej-vode"&HYPERLINK 

"http://modraskola.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=91:vedeli-ste-

e&catid=48:zaujimavosti-o-pitnej-vode"id=91:vedeli-ste-eHYPERLINK 

"http://modraskola.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=91:vedeli-ste-

e&catid=48:zaujimavosti-o-pitnej-vode"&HYPERLINK 

"http://modraskola.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=91:vedeli-ste-

e&catid=48:zaujimavosti-o-pitnej-vode"catid=48:zaujimavosti-o-pitnej-vode) 



Kniha - priateľ človeka 

"Čítať peknú knihu je nepretržitý dialóg, v ktorom kniha hovorí a naša duša 

odpovedá." 

Dôkazom je i nasledujúca recenzia žiačky 6. ročníka S. Bardoňovej Anjel. 

Autor : Cliff McNish 

Hlavná postava: Freya Harrisonová 

Kladné postavy: Anjel, Nadiel, Stephanie 

Záporné postavy: Amy, temný anjel 

Hoci má kniha až 232 strán zaujala ma natoľko, že som ju prečítala hneď niekoľkokrát. 

Hlavnou hrdinkou je 6 - ročné dievčatko, ktorému sa zjavujú anjeli. Zo začiatku ich 

považovalo len za výplod svojej fantázie, no potom, čo ju začal prenasledovať temný anjel 

uverilo, že je skutočný. 

Po úmrtí anjela malo prevziať jeho zverencov, no nakoniec sa i ono stalo anjelom, ale zároveň 

ostalo i obyčajným dievčaťom, ktoré začalo pomáhať ľuďom... 

A ako sa celý tento príbeh skončí? 

Zistite sami, vrelo odporúčam:) 

Sofia Bardoňová, 6. ročník 

 

 



ČO CHYSTÁME??? 

 
Načo sa popri všedných dní môžete ešte tešiť v školskom roku 2015/16? Tu sú len niektoré akcie, 
ktoré sa budú konať na našej škole pod vedením našich vyučujúcich, ktorí sľubujú nielen rozšírenie 
vedomostí v oblasti vyučujúcich predmetov, ale i hodnotný zážitok.   

 

25. september 2015– Medzinárodný deň cudzích jazykov 

30. september 2015 – Svetový deň mlieka v školách 

12. – 16. október – Hovorme o jedle 

október 2015 – Halloween a Strašidelné čítanie 

6. december – Mikuláš 

december 2015 – anglické divadelné predstavenie 

14. február – Valentínska pošta 

február 2016 – karneval a diskotéka 

22. marca 2016 – Deň vody 

1. apríl 2016– Deň vtákov 

apríl 2016 – Veľkonočné zvyky a tradície v anglicky hovoriacich krajinách 

22. apríl 2016 – Deň Zeme 

jún 2016 – Súťaž o pohár riaditeľa školy 

 

 

 



Medzi nami, dievčatami 

V tejto rubrike určite nájdu mladé slečny nemalú inšpiráciu na nasledujúce obdobie z oblasti 

módy a trendov, ktoré sú práve IN. Tú dnešnú pre Vás pripravili žiačky: Anička Fundárková a 

Katka Haršányová a posúďte sami, zvládli to priam bravúrne:)  

Jesenná móda pre mladých roku 2015 má niekoľko výrazných a špecifických trendov. 

Jedným z najvýraznejších prvkov je „dospelácky“ vzhľad. A ako to docieliť? Máme pre Vás 

niekoľko tipov, ako sa podľa posledných trendov obliecť. Pozrite sa s nami hneď na niekoľko 

návrhov v podaní našich šikovných žiačok.  

 

 

 

 

  

 

 

 



Šikovníček 

Dnes zameriame našu pozornosť na jesenné listy a ich moc vytvoriť i z tých najobyčajnejších 

vecí malé poklady, ktoré nielen potešia, ale ich tvorba isto zaujme svojim jednoduchým 

postupom.  

Urobte si s nami zvieratká z listov 

 

 

Ako na vec? 

Počas prechádzky sme pozbierali listy rôznej veľkosti, tvaru a farby a desať dní nechali 

vylisovať pod ťažkou knihou. Zvyšok sme dotvorili podľa vlastnej fantázie. Jednou z 

možností je použiť samotné listy na tvorbu zvieratka alebo použiť list ako plochu, na ktorú 

sme postupne akrylovými farbami kreslili živočíšny svet okolo nás. 

 

 

 

 



A ešte jeden nápad s listami: Svietniky z listov 

 

 

Náš druhý nápad je nenáročný na čas, či drahý materiál. Základom je pohár strednej veľkosti, 

na ktorý sme postupne lepidlom nalepovali listy. Na vrchnú časť sme nakoniec uviazali 

stužku z prírodného materiálu a dovnútra vložili zapálený kahanec. Tento originálny a lacný 

nápad určite poteší rodičov, či učiteľov a poslúži i ako príjemný spoločník na chladné, ponuré 

jesenné večere.  

 

 

 

 

 

 

 



English fun page: jokes, puzzles, word search 

Nakoľko je na našej škole nemálo priaznivcov anglického jazyka, svoje miesto si v školskom 

časopise našli i príspevky z tejto oblasti a to v podobe hádaniek: Guess what is it?, vtipov: 

Short jokes a Word search. Budeme veľmi radi, ak sa do tejto pravidelnej rubriky zapojíte i 

Vy svojimi príspevkami v podobe anglických osemsmeroviek, krížoviek alebo už 

spomínaných hádaniek a vtipov. 

 

Guess what is it? 

   - What gets wet as it dries? 

   -  What has a neck, but no head? 

    - What runs but has no legs? 

    - What can you look through but not see through? 

   - What can travel round the world yet stay in the corner? 

   - What has teeth but cannot bite? 

    -  What is black when it´s clean and white when it´s dirty? 

    -  What can you give somebody and still keep? 

 

 



Short Jokes 

�  The Perfect Son. 

A: I have the perfect son. 

B: Does he smoke? 

A: No, he doesn't. 

B: Does he drink whiskey? 

A: No, he doesn't. 

B: Does he ever come home late? 

A: No, he doesn't. 

B: I guess you really do have the perfect son. How old is he? 

A: He will be six months old next Wednesday.  

�  Girl: You would be a good dancer except for two things. 

Boy: What are the two things? 

Girl: Your feet.  

�  The doctor to the patient: 'You are very sick' 

The patient to the doctor: 'Can I get a second opinion?' 

The doctor again: 'Yes, you are very ugly too...'  

�  A man goes to the doctor and says, "Doctor, wherever I touch, it hurts." 

The doctor asks, "What do you mean?" 

The man says, "When I touch my shoulder, it really hurts. If I touch my knee - OUCH! 

When I touch my forehead, it really, really hurts." 

The doctor says, "I know what's wrong with you - you've broken your finger!"  



�  Patient: Doctor, I have a pain in my eye whenever I drink tea. 

Doctor: Take the spoon out of the mug before you drink. 

�  Two boys were arguing when the teacher entered the room. 

The teacher says, "Why are you arguing?" 

One boy answers, "We found a ten dollor bill and decided to give it to whoever tells the 

biggest lie." 

"You should be ashamed of yourselves," said the teacher, "When I was your age I didn't 

even know what a lie was." The boys gave the ten dollars to the teacher.  

�  A: Just look at that young person with the short hair and blue jeans. Is it a boy or a 

girl? 

B: It's a girl. She's my daughter. 

A: Oh, I'm sorry, sir. I didn't know that you were her father. 

B: I'm not. I'm her mother. 

�  Mother: "Did you enjoy your first day at school?" 

Girl: "First day? Do you mean I have to go back tomorrow?  

�  A: Hey, man! Please call me a taxi. 

B: Yes, sir. You are a taxi 

�  A: Why are you crying? 

B: The elephant is dead. 

A: Was he your pet? 

B: No, but I'm the one who must dig his grave. 

�  PUPIL: "Would you punish me for something I didn`t do?" 

TEACHER:" Of course not." 



PUPIL: "Good, because I haven`t done my homework."  

�  Teacher: Why are you late? 

Student: There was a man who lost a hundred dollar bill. 

Teacher: That's nice. Were you helping him look for it? 

Student: No. I was standing on it. 



 



Jesenno - halloweenske číslo školy farebne pre Vás pripravili: 

Sofia Bardoňová 

Dominika Čibová 

Anička Fundárková 

Katka Haršányová 

Marienka Kročková 

šp. ped. A. Boldišová 

p. uč. O. Hečková 

p. uč. M. Rozbeská 

p. uč. M. Lovašová 

Za pomoc pri jazykovej korektúre ďakujeme p. učiteľke K. Uli čnej a IKT záležitostostiach p. 

učiteľovi E. Dritomskému. 

 

P. S: Veľmi by sme uvítali spoluprácu i s Vami, či už v podobe básní, príbehov, článkov, 

kresbičiek, v prípade záujmu prosím kontaktujte p. uč. M. Lovašovú. 

 

 

 


