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NAMIESTO ÚVODU 

Učiteľské povolanie je podľa mnohých jedným z tých, ktoré si právom pýtajú atribút - poslanie. Ide 

totiž o úžasné, no pritom často neľahké zamestnanie. Výstižnejšie by bolo, ak by sme zvolili opačné 

poradie...žiada si totiž od nás otvorenosť nielen mysle, ale i srdca. Rozhodnutia robené pod ich 

taktovkou bývajú často z tých najlepších, čo neraz ukáže až čas. Pre tých, ktorí neraz dovidia len po 

najbližší roh a nie aj pod povrch vecí, krátke know how. Pojem učiteľ je v ideálnom prípade osobnosť, 

príklad pre súčasné i budúce generácie, človek v strehu, s otvorenou mysľou, ktorého nutnou 

výbavou sú zdravé sebavedomie a pokora. Také sú podľa prieskumov najčastejšie očakávania dnešnej 

spoločnosti. 

Očakávania máme všetci. Mala som ich i ja, keď som pred ôsmimi rokmi začínala na tejto škole ako 

úplný nováčik. Mojím šťastím bolo, že ako začínajúca a veľmi neistá učiteľka som mala len chabú 

predstavu o tom, čo mi moja voľba stať sa učiteľkou, prinesie. Ak by som totiž tušila, aké úskalia bude 

obnášať moje rozhodnutie, úprimne, veľmi rýchlo by som zmenila pole pôsobnosti. 

Zotrvala som. A nielen v školstve, ale i vo viere, že s potrebnou podporou dobrého vedenia a 

kolektívu sa dá prekonať nejeden problém. A v učiteľstve je ich každý deň neúrekom. V istom smere 

sú pre nás ťarchou, ale i požehnaním. Na nich sa totiž učíme pokore, striedmosti, nadhľadu, 

prioritám, odpúšťaniu a v neposlednom rade i tomu, že svet nie je len čierno - biely a ľudia sa nedelia 

len na dobrých a zlých. Pre mňa veľmi cenná výbava pre život, ktorú mi nedal ani niekoľkoročný 

pobyt v zahraničí. Až táto škola. A každý deň sa snažím svoj dlh ľuďom, ktorí ma učili a viedli, splácať 

nielen v rámci odovzdávania vedomostí, ale i výchovou. Či úspešne, ukáže až čas. 

Keďže koniec školského roka je už takmer za rohom, dovolila som si krátke bilancovanie i z pohľadu 

tých, ktorí počas uplynulých 10 mesiacov boli Vašim deťom nielen učiteľmi, ale i kamarátmi, 

bútľavými vŕbami a pozornými poslucháčmi. 

Všetkým žiakom a rodičom ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na nový školský rok 2016 / 2017. 

S úctou, 

redakcia časopisu Škola farebne 

 

 



NAŠE ÚSPECHY 

UŽ NA PREDCHÁDZAJÚCEJ STRANE SME SPOMENULI BLÍŽIACI SA KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA . 

TEN NÁŠ UZAVRIEME BILANCOVANÍM ÚSPECHOV ŽIAKOV, KTORÉ DOKAZUJÚ, ŽE HOCI SME 

LEN MALÁ VIDIECKA ŠKOLA, MNOHÍ ŽIACI ALEBO BÝVALÍ ABSOLVENTI SA MôŽU POCHVÁLIŤ 

VÝBORNÝM UMIESTNENÍM NA SÚŤAŽIACH. TU SÚ LEN NIEKTORÉ ZA POSLEDNÉ OBDOBIE. 

 

Naši žiaci dosiahli výborné umiestnenie v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda, 

keď sa Jakub Lubušký (V.B) v kategórii P-5 umiestnil na 2. mieste a Peter Dubovský (VII.) v 

kategórii P-7 umiestnil tiež na 2. mieste. 

V mesiaci marec a na blogu www.organizatorka.sk sa objavila CHALLENGE 2/2016 s 

krásnou kolážou obrázkov súvisiacich s jarou, s prvým jarným dňom. Deti z III.oddelenia ŠKD, teda 

tretiaci a štvrtáci spolu s p.vychovávateľkou Tatianou Krippelovou, výzvu prijali a poslali veľa 

jarných projektov, z ktorých dizajnérsky tím vybral niekoľko našich a dokonca ich vybral ako víťazov 

tejto challenge. Výhrou je kreatívny balíček, ktorý určite deti využijú na ďalšie krásne projekty. 

Žiačky našej školy boli úspešné aj v recitácii a speve v anglickom a v nemeckom jazyku. Na 

súťaži Aj pán Goethe by mal radosť získali žiačky IX. ročníka Katarína Mučková 1. miesto v 

speve piesne v nemeckom jazyku a Júlia Počuchová 2. miesto v recitácii v nemeckom jazyku 

a Dominika Čibová 2. miesto v speve anglických piesní s hudobným doprovodom. 

Dňa 10.5. sa v základnej škole Na Bielenisku v Pezinku uskutočnilo okresné kolo Biologickej 

olympiády kat. D pre žiakov 6., 7. ročníka a pre žiakov prímy a sekundy osemročných gymnázií. 

Naša žiačka 6. ročníka Anna Fundárková sa umiestnila na 3. mieste. 

Dňa 10.3.2016 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády v Modre. Našu školu 

reprezentovala Katarína Mučková (9. ročník). Umiestnila sa na krásnom druhom mieste a postupuje 

do krajského kola súťaže 

P. S.: VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME A VERÍME, ŽE BUDÚ MAŤ CHUŤ 

ZABOJOVAŤ AJ BUDÚCI ŠKOLSKÝ ROK 

 

UŽ NA PREDCHÁDZAJÚCEJ STRANE SME SPOMENULI BLÍŽIACI SA KONIEC ŠKOLSKÉHO 

ROKA. TEN NÁŠ UZAVRIEME BILANCOVANÍM ÚSPECHOV ŽIAKOV, KTORÉ DOKAZUJÚ, ŽE 

HOCI SME LEN MALÁ VIDIECKA ŠKOLA, MNOHÍ ŽIACI ALEBO BÝVALÍ ABSOLVENTI SA MôŽU 

POCHVÁLIŤ VÝBORNÝM UMIESTNENÍM NA SÚŤAŽIACH. TU SÚ LEN NIEKTORÉ ZA 

POSLEDNÉ OBDOBIE. 

 

http://www.organizatorka.sk/


ANKETA: AKO BUDEŠ TRÁVIŤ LETNÉ PRÁZDNINY???  OPÝTALI SME SA ŽIAKOV 1. STUPŇA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA PôJDEM K BABKE A DEDKOVI NA STREDNé 

SLOVENSKO. BýVAJU BLíZKO LESA A SľúBILI 

MI, Že BUDEME JAZDIť NA KONíKOCH, PRETO 

SA Už TERAZ TEšíM. A TIEž SA NEVIEM DOčKAť 

BABKINEJ KUCHYNE   

JA PôJDEM S RODIčMI A SO SESTROU K MORU. 

BUDE TO MôJ PRVý POBYT PRI MORI A BUDEME 

CESTOVAť LIETADLOM. ZATIAľ SOM LETELA LEN 

DO PRAHY, ČO TRVALO LEN KRáTKO. POčULA 

SOM, Že DOMáCI NA PLážI PREDáVAJú LETNé 

OBLEčENIE A VECI NA KúPANIE V MORI 

JA BUDEM POčAS 2 MESIACOV ASI LEN DOMA, 

PRETOžE MáME MALé BáBäTKO A MAMINA 

POTREBUJE POMôCť. ALE NA NáVšTEVU SA 

OHLáSILA MOJA KRSTNá AJ S MOJIMI 

SESTERNICAMI, TAKžE VYMYSLíME NEJAKé HRY 

DOMA ALEBO KRáTKE VýLETY DO OKOLIA.   

NA ZAčIATKU PRáZDNIM BUDEM V ŠKOLSKOM 

KLUBE DETÍ, JE TO TAM SUPER, PRETOŽE PANI 

VYCHOVÁVATEĽKY VŽDY VYMYSLIA SUPER 

PROGRAM. POTOM PôJDEM AJ S MOJIMI ĎALšíMI 

SPOLUžIAkMI Z TRIEDY DO PRíDEDINSKéHO TáBORA. 

BOL SOM TAM Už AJ MINULý ROK A VERíM, Že AJ 

TENTO ROK BUDE SUPER AKO TEN MINULý. 

MáODTIAľ VEľMI PEKNé ZážITKY  



NA SLOVÍČKO S… 

Sme radi, že sme v našom poslednom čísle stihli ešte vyspovedať p. učiteľku Uličnú, nakoľko sa 

rozhodla urobiť si od našej školy dlhšie ako len 2- mesačné prázdniny. Pani učiteľka, ďakujeme za Vašu 

trpezlivosť, pekné slovo, ústretovosť a profesionálny prístup. Veríme, že aj v ďalšej oblasti, v ktorej 

budete pôsobiť, budete úspešná aspoň v takej miere, ako u nás  

 

1. Ako dlho ste pôsobili na našej škole? 

Na tejto škole som učila šesť rokov a musím povedať, že to bolo veľmi príjemných šesť rokov. 

2. Po skončení vš štúdia ste rozmýšľali i o inom zamestnaní, než učiteľstve? 

Pravda je taká, že počas celého štúdia som tvrdila, že nikdy učiteľkou nebudem a nechcem byť. Nakoniec však 

náhoda, osud alebo nejaká iná sila spôsobila, že som začala učiť tu v Báhoni a zistila som, že byť učiteľkou ma 

veľmi baví. 

3. Aký je Váš najkrajší zážitok spojený s našou školou, na ktorý budete spomínať i o niekoľko rokov? 

Neviem, či mám len jeden. Veľmi rada spomínam na všetky výlety a exkurzie, pretože aj ja veľmi rada raz za čas 

“vypadnem“ z triedy von. Taktiež si rada spomínam na momenty počas hodín, keď sme sa na niečom poriadne 

zasmiali. 

4. Ako budete tráviť letné prázdniny? 

Nemám ešte celkom konkrétne plány. Uvidíme, ako sa všetko vyvinie. Dovolenka pri mori mi však nehrozí. 

5. Máte už teraz predstavy o tom, čo budete po skončení pôsobenia na našej škole robiť? 

Nejaké predstavy mám, aj keď jedna vec sú predstavy a druhá vec je realita. Nechcem nič zakríknuť, ale rada by 

som pokračovala v práci s deťmi. 

6. V budúcnosti by ste sa chceli ešte vrátiť k práci učiteľky? 

Prečo nie? Táto práca ma naozaj baví. 

7. Pracovalo sa Vám v učiteľskom kolektíve príjemne? 

Veľmi príjemne. S mnohými kolegyňami som si naozaj “sadla“ a dúfam, že zostaneme v kontakte. 

8. Odísť zo ZŠ v Báhoni bolo pre Vás ťažké rozhodnutie alebo ste sa rozhodovali už dlhšiu dobu? 

Odpoveď je áno na obidve otázky. Rozhodovala som sa už dlho. Táto myšlienka vo mne zrela už niekoľko rokov. 

Odísť je však ťažké rozhodnutie. Len čas ukáže, či som sa rozhodla správne. 

9. Čo by ste radi odkázali svojim bývalým a súčasným žiakom? 

Rada by som im poďakovala za zážitky, či už veselé alebo menej veselé. Pri ich vzdelávaní som sa učila spolu s 

nimi. Želám im, aby im život pripravil veľa úspechov v škole aj mimo nej a aby sa k neúspechom stavali s 

úsmevom a vedomím, že práve tie neúspechy nás posúvajú vopred. 



UDALOSTI NA NAšEJ šKOLE 

Ani počas posledných troch mesiacov neobišlo našu školu množstvo zaujímavých akcií, ktoré 

v nemalej miere ozvláštnili zabehnutý stereotyp a prispeli tak k zážitkom, ktoré sa nielenže budú dlho 

pamätať, ale dopomohli i k utuženiu vzťahov žiaci – učitelia v čase mimo vyučovania. Na 

nasledujúcich stranách vyberáme tie, ktoré určite stoja za povšimnutie: Noc s Andersenom, Čo by na 

to povedal Shakespeare?, Týždeň pohybu alebo Easter egg hunt. Tu je report prvej z nich. 

NOC S ANDERSENOM 

Školská knižnica pri Základnej škole v Báhoni 

V piatok 1. apríla sa konal v našej škole  8. ročník Noci s Andersenom, ktorá mala prívlastok 

Detektívna. Zapojilo sa 48 detí a 4 učiteľky. Podmienkou prihlásenia bolo požičať si v školskej 

knižnici aspoň jednu knihu, prečítať ju a napísať čitateľský záznam. Andersenovskí spáči boli 

rozdelení do skupín a plnili detektívne úlohy na 5-ich stanovištiach:  

1. Prezentovali dve najzaujímavejšie knihy, ktoré prečítali;  

2. Vypočúvali svedkov trestného činu;   

3. Riešili kuchynskú úlohu Hercula Poirota a natierali chleby pomazánkou,;  

4. Dotvárali obraz detektíva, vymýšľali mu meno a pomocníkov;  

5. Fantáziou nešetrili pri dokončení napínavého príbehu; 

6. V tmavej noci pátrali po unesených zvieratkách.  

 

Hosťom bola pani učiteľka Poláková, ktorá čítala úryvok z knihy Braňa Jobusa  o komisárovi 

Merdgeovi.  

Najšikovnejší pátrači boli odmenení čokoládovými medailami.  

Na dobrú noc sme si podľa andersenovskej tradície čítali z knihy Peter Pan. Ráno sa všetci rozlúčili 

hrnčekom kakaa a koláčikmi, ktoré napiekli naše rozprávkové maminy.  

Túto Noc s Andersenom nám bude pripomínať pamätný preukaz. 

          Anna Brichtová 

   

   



 

 

 

EASTER EGG HUNT ALEBO AKO NÁM ANI NEŠŤASTNÁ VLASTIVEDA NEPOKAZILA DEŇ 

                              

S tým, že úprimná radosť a detský smiech sú opodstatneným dôvodom na trochu 

námahy zo strany dospelých, isto mnohí súhlasia, a preto viesť o tom dlhé polemiky 

nie je potrebné. V lepšom prípade sa stáva, že žiadostivosť po novom a nevšednom 

zážitku má navrch nad často príjemnejším stereotypom a vtedy bežný deň plný 

zabehnutej rutiny vystrieda deň v čomsi výnimočný. Inak tomu nebolo ani počas 

dvoch jarných dní, 31. marca a 1. apríla 2016, kedy sa na ZŠ v Báhoni konala akcia 

- Veľkonočné zvyky a tradície v anglicky hovoriacich krajinách, súčasťou korej bol 

i Easter egg hunt, poľovačka na vajíčka, pečenie veľkonočných muffinov a mnohé 

iné súťaže, ktoré mali spoločného menovateľa, symbol jari - veľkonočné vajce. 

Spomenutá akcia sa konala na našej škole po prvýkrát, preto sme hneď od začiatku 

pristupovali k prípravám nanajvýš zodpovedne. 

Samotným dvom dňom predchádzali informácie v podobe farebných plagátikov, 

ktoré informovali žiakov a vyučujúcich o dátume konania akcie. Tí menej všímaví 

si oznam mohli vypočuť v školskom rozhlase alebo na hodine angličtiny. 

Napriek našej snahe o dobrú organizáciu v nás ostávali obavy z počasia, ktorého 

predpoveď bola nie vždy optimistická, no po vzhliadnutí prvých slnečných lúčov 

sme ostali presvedčení, že deň nemôže dopadnúť inak, ako príjemne. Z omylu nás 

vyviedla nešťastná vlastiveda, ktorá len s veľkým sebazaprením presunula svojich 

45 minút na nasledujúci deň. Dopomohol tomu i detský úsmev a nezištná radosť, 

najúčinnejšia zbraň voči mnohým prekážkam. 

Čo je však dôležitejšie, akcia by nebola vydarená bez mojich dvoch pravých rúk - 

Sofie Bardoňovej a Stanky Slobodovej, žiačkam 6. ročníka, ktoré svojou 

ústretovosťou a ochotou dopomohli k celkovo bezchybnému priebehu dvoch dní. 

Na záver by som sa rada poďakovala vedeniu školy, ktoré umožnilo žiakom 3., 4., a 

5. ročníka zúčastniť sa "veľkonočnej poľovačky" typickej najmä pre anglicky 

hovoriace krajiny a tak ako v prípade Halloweenu, i v prípade Easter egg hunt 

prispeli k poznávaniu odlišných zvykov a tradícií a posunuli tak žiakov o krôčik 

bližšie k pochopeniu podstaty tolerancie. 

Monika Lovašová 

 

   



„Týždeň pohybu“ 

Tento rok sa v našej škole po prvýkrát uskutočnil „Týždeň pohybu“, počas ktorého deti cvičili 

viac ako inokedy. 

Počas hodín a aj po vyučovaní sa venovali cvičeniu crossfit. Počas neho si deti v 30s 

ekundových intervaloch menili stanovištia, na ktorých si trénovali koordináciu pohybu 

a vylepšovali kondíciu. Pri cvičení boli použité činky, závažia, rotany, bossa. Vďaka tomuto 

náradiu bolo cvičenie pre deti zaujímavejšie.  

          Saskia Balážiová 

 

 

 

 



ČO BY NA TO POVEDAL SHAKESPEARE? 

              

                             

Ako učiteľka pôsobiaca na ZŠ v Báhoni už ôsmym rokom vediem svojich žiakov k tomu, že 

úspech v škole, či v práci sa rovná jednoduchej rovnici: A = X+Y, čiže vytrvalej práci a fair 

play. Čo však v prípade, keď vytrvalosť je našou dominantou, no fair play absentuje? Nie 

však u nás a nie našou vinou? "Dilemu" podobného charakteru sme so žiakmi 5. a 6. ročníka 

riešili cestou z anglickej recitačnej a speváckej súťaže "Novodobo so Shakespearom", ktorá sa 

i toho roku konala v Pezinku v dňoch 19 - 21. 4. 2016. Samotnej účasti predchádzali dlhé 

hodiny vyhľadávania vhodných súťažných materiálov, hudobných podkladov k piesniam, 

(ktoré sa mimochodom nie vždy dajú pohotovo stiahnuť na youtube), nácviku správnej 

výslovnosti prednášaných úryvkov... a na oplátku sme neočakávali tak veľa. Len spravodlivé 

podmienky súťaže... Fair play. Vytriezvenie prišlo vo chvíli, keď sme členmi poroty boli 

presunutí z pôvodného dňa, v ktorom dominoval náš súťažný žáner - prednes poézie v 

anglickom jazyku o dva dni neskôr, kedy dominovali kolektívne vystúpenia v prednese piesní 

a divadelných vystúpení. Kategória v ktorej sme sa neocitli našou vôľou, ani našou vinou... 

Súpermi nám boli vydarene i menej vydarene naspievané piesne mladých ľudí a kolektívne 

vystúpenia divadelných scénok, z ktorých boli mnohé vhodnými príkladmi toho, akým 

smerom neísť. Obstáli sme i ďalšie pochybenie v podobe nesprávneho označenia súťažiacich 

5. ročníka za súťažiacich 6. ročníka, čo sme promptne reklamovali kompetentnej osobe v 

dobrej viere, že sa zmena dostane i k členom poroty... O pár hodín neskôr sme už boli bohatší 

o jeden diplom (ktorý získala Dominika Čibová, žiačka 6. ročníka, ktorá súťažila v speve 

anglických piesní s hudobným doprovodom a získala výborné 2. miesto) a cennú skúsenosť. 

Tou bolo uvedomenie si, že hlavne prekážky sú v živote veľmi cenné, pretože nás učia, ako sa 

popasovať so životom a s neférovosťou, pocitom rovných a rovnejších a sú prípravou pre 

budúce víťazstvá. Paradoxne prekážky toho dňa vyvolali v žiakoch pre mňa prekvapivú 

reakciu: namiesto hnevu a pocitu krivdy sa v nich zrodila ešte väčšia chuť súťažiť 

sprevádzaná jasnou víziou, ako by mohli zaujať porotcov budúci rok a presvedčiť ich tak o 

svojich kvalitách. Najdôležitejšia misia dňa splnená :) 

 

Monika Lovašová 

  

 

 



OKIENKO ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIČKY 

Ani dnešná téma nebude z tých príjemných, nakoľko sa opäť nachádzame v okienku špeciálnej pedagogičky 

a spoločnosť nám dnes bude robiť jedna z najčastejšie sa vyskytujúcich porúch učenia na základných školách – 

dysgrafia. Za povšimnutie určite stojí i test na vizuálnu pamäť na konci dnešného príspevku. Na úvod však zopár 

základných faktov, vďaka ktorým je nejeden rodič schopný odhadnúť potenciálnu príčinu problému na základe 

prejavov. 

 

Dysgrafia je špecifická  porucha písania. Ako sa prejavuje? 

Trasľavým a kŕčovitým písaním, deformáciou písania jednotlivých písmen, číslic, pomalosťou písania, sklonom 

písma, neschopnosťou udržať riadok, rovnakú veľkosť písma, medzery medzi slovami…Často sa vyskytuje aj 

neprimerane veľký prítlak na podložku, ktorý dieťa po chvíli fyzicky vyčerpá. Dieťa si ťažko pamätá tvary 

písmen, s problémom ich znázorňuje, potom škrtá a upravuje, takže písomný prejav dysgrafika – napriek jeho 

veľkej snahe – vyzerá veľmi nezrelo a nečitateľne. Je možné vidieť, ako písmo stráca svoje tvary. Prvé písmená 

sú ešte čitateľné, ale koniec slova či riadku, sa stráca vo vlnovkách. A ak sa dieťa aj naučí tvary jednotlivých 

písmen, len veľmi ťažko ich spája k sebe. 

Čo je príčinou vzniku týchto porúch? 

Príčiny ťažkostí s písaním sú individuálne. Zapôsobiť môže genetická dispozícia, vývoj plodu počas tehotenstva, 

pôrodné komplikácie, poranenie hlavy, úrazy a podobne. Najčastejšie ide o motorickú poruchu a poruchu 

zrakového vnímania. Dieťa síce dokáže robiť úkony, ktoré sú potrebné na vytvorenie písmen, ale časť mozgu, 

ktorá zabezpečuje, aby tieto úkony boli robené postupne a neprerušovane, to nezvláda. Navyše, písanie je oveľa 

náročnejšie na koordináciu jednotlivých zložiek, než kreslenie. 

Čo môže byť pre žiaka s dysgrafiou nápomocné? 

 dbať na správne držanie písacieho nástroja, príp. dať žiakovi násadku na správny úchop pera 

 k písaniu používať vhodné písacie potreby 

 využívať pomocné linajky, tabuľku abecedy 

 zaraďovať uvoľňovacie cviky  

 nenútiť žiaka k dlhodobému dopisovaniu, prepisovaniu 

 nechať ho písať len to najdôležitejšie, zredukovať množstvo písaného textu 

 žiakovi poskytnúť viac času na písomné úlohy, vrátane písania si poznámok, prepisov textov alebo 
písomných testov ( písomiek). 

 viesť dieťa k používaniu tlačeného písma /na 2.stupni/  a počítačovej techniky 

 v prípade potreby možnosť prefotenia poznámok od spolužiaka  

 u žiakov s dysgrafiou nehodnotiť známkou úpravu 

Aktivitka na záver:  skús otestovať svoju zrakovú pamäť  

 

                          http://displus.sk/test_vizualnej_pamate 
 
 
Informácie v článku boli použité z internetu.                                          A.Boldišová 

                                                                                        školská špeciálna pedagogička 

https://www.slovenskypacient.sk/hlavou-mur-neprerazis/
http://displus.sk/test_vizualnej_pamate


Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV 

Nepochybujeme o tom, že vzhľadom na končiaci sa školský rok a rôzne deadliny  je nasledovná báseň viac než aktuálna. 
V odľahčenej variante ju pre náš školský časopis napísal Gregor Polák  

HÁDKA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÁDAM PRESNE O POLNOCI, 

LESOM KRIČÍ KTOSI.   

ÁNO, JE TO PEKNÝ LES, 

EŠTE VČERA V ŇOM BOL VEĽKÝ PLES. 

ZVIERATKÁ SA BAVILI, 

DVA SOMÁRE SA ZRAZILI. 

ALE TERAZ JE TAM NOVÁ SPRÁVA, 

DONIESLA JU MÚDRA KRAVA. 

POVEDALA, ČO VEDELA A TAKTO 

PEKNE ZAČALA: 

TAM NIEKDE ZA KRÍKOM, 

HEJ ZA TÝM S VEĽKÝM KRIKOM, 

KRČÍ SA TAM PRASA A S NIEKÝM  

HÁDA SA. 

HEJ TY! 

MESIAC NA NEBI! 

ČO JE? 

TY NECHCEŠ MAŤ SO MNOU BOJE? 

BOJE? AAAALE, CHOĎ DO BLÁZINCA!  

BLÁZINEC? A TO UŽ PREČO? 

PRE VARENÉ LEČO. 

LEČO? PREŠLA SOM UŽ CELÉ MESTO, 

NO NIKDE SOM NEPOČULA TAKÉ 
GESTO. 

Gregor Polák, 5. ročník 

 



Z TVORBY ŽIAKOV – VÝTVARNÁ GALÉRIA 

 

 

 

 



DETSKÝ ČIN ROKA 

Je už takmer pravidlom, že každá zaujímavá súťaž je pre nás výzvou a neostane bez povšimnutia. Už 

menším pravidlom je, že sa vždy umiestnime na popredných miestach , no v mnohých prípadoch už 

samotná účasť je pre žiakov odmenou, pretože sa učia rozoznávať, triediť a spoznávať nielen nové veci, ale 

i samých seba. Súťaž pod názvom Detský čin roka je jednou z tých, ktoré v posledných rokoch dominujú 

v našom zozname naj, pretože pomáhajú žiakom v rozvoji empatie a súdržnosti. Tu sú dve ukážky 

v podaní žiakov 1. stupňa a žiaka 8. ročníka.  

Detský čin roka: Pomoc prírode 

Jedného dňa ktosi prišiel na nápad pomôcť prírode i svojej dedine. V obci zorganizovali akciu pod názvom 

– 72 hodín, v ktorej skupinky ľudí chodili po Kaplne a čistili verejnú zeleň, park, chodníky. Prešli sme okolie 

potoka, kde bolo veľa neporiadku – plastové fľaše, igelity, železné drôty, plechy...Zbierali sme odpad 

všade, kde sa dalo. Po kamennom chodníku, okolo ihriska a obecného úradu. Naše životné prostredie sme 

čistili celé tri dni. Pred samotnou akciou sme si dali vyrobiť mikiny s nápisom – 72 hodín, pretože bola už 

jeseň a počasie dosť chladné. Napriek tomu bola účasť dosť veľká, prírode prišli pomôcť desiatky ľudí. 

O niekoľko mesiacov sa podobná akcia konala i v Báhoni, kde bola účasť podobná a ľudia každého veku 

priložili ruku k dielu. Akcia v obidvoch obciach bola sprevádzaná  pocitom z dobre vykonanej práce. 

Peter Holek  

Detský čin roka: Pomoc zvieratám 

Sme žiaci 4. ročníka a už niekoľko týždňov nám na školskom ihrisku robí spoločnosť rozkošný, dlhosrstý 

jazvečík bez domova. V čase – nečase sa túla po ulici a ihrisku a priateľským pohľadom prosí o pohladenie 

alebo kúsok žrádla. Mnohí ľudia odolajú alebo len poľutujú, no my sme sa rozhodli aspoň pomôcť, keďže 

ľudia ho prichýliť odmietli. Pokiaľ sme mali vreckové peniaze, neminuli sme ich v obchode na sladkosti ako 

naši rovesníci, ale radšej sme za ne kúpili psíkovi vodu alebo žrádlo. Nikdy neodolal a na oplátku nám 

poďakoval spôsobom jemu vlastným - vyskakovaním a olizovaním. Vieme, že situáciu sme týmto 

spôsobom nevyriešili, ale aspoň pomohli psíkovi preklenúť nevšímavosť a bezohľadnosť niektorých našich 

spoluobčanov, ktorí nielenže nepomohli, ale posmeškami komentovali jeho ťažký život bez domova. 

Myslíme si, že na to, aby nám na svete bolo všetkým dobre a mali sme viac priateľov ako nepriateľov, je 

potrebné nezištne konať dobré skutky. 

Žiaci 4. Ročníka 

 

  

 



VEDELI STE, ŽE ...?  
 
Sú informácie, ktoré potrebujete vedieť kvôli vášmu každodennému fungovaniu. A 
potom sú také, ktoré je fajn prečítať si len tak pre zábavu a potom ich môžete 
pokojne zabudnúť. Tu je niekoľko zaujímavostí. 
VEDELI STE, ŽE ... 
... osemdesiat percent špiny, ktorú doma nachádzame, pochádza z topánok. 
... panda za deň skonzumuje až 38 kg čerstvých bambusových výhonkov. Jedeniu sa 
môže venovať až 16 hodín denne. 

 
 
... termity sa cez drevo prehryzú 2-krát rýchlejšie, ak im pri tom hrá rocková hudba. 
 ... prvou krajinou, ktorá zrušila trest smrti, bolo Rusko. Stalo sa tak v roku 1826. 
... podľa zvláštnych amerických zákonov muži v Alabame môžu svoju ženu udrieť iba 
takou tyčou, ktorá nie je hrubšia ako ich palec 
... nylon vytvorili dve laboratóriá, jedno v Anglicku a druhé v USA a nylon je skratka 
začiatočných písmen New Yorku a Londýna. 
... srdce netopiera urobí pri najvyššom výkone až 800 úderov za minútu. V čase zimného 
spánku je to len 16 krát za minútu. 
... strom vyprodukuje za svoj život kyslík asi pre 10 ľudí 

 
 
... približne štvrtina sveta  stále jazdí po ľavej strane. Prevažne je to v Anglicku a 
bývalých kolóniách tejto     krajiny 
... hurikán vydá za 10 minút svojho vyčíňania viac energie než všetky atómové bomby na 
svete dohromady. 
... približne 90% obyvateľov Zeme žije na severnej pologuli. 
... najväčším živočíchom na svete je vráskavec ozrutný. Niektoré jedince vážia až 180 
ton. 

      zdroj: internet 



ZO ŽIVOTA ŠKD 

Po pani vychovávateľke Krippelovej v dnešnom, letno – prázdninovom čísle, preberá štafetu 

pani vychovávateľka O. Hečková, ktorá činnosť v ŠKD rozdelila do dvoch záujmových oblastí, 

z ktorých bolo veľmi obtiažne vybrať tie naj aktivity. Preto spomenieme za všetky 3 

oddelenia aspoň tie najzaujímavejšie a najviac vydarené. 

V spoločenskovednej záujmovej činnosti mimoriadny úspech zaznamenalo vystúpenie 

Mažoretiek, ktoré zožalo veľký potlesk nielen na Dni učiteľov, ale i na Dni matiek. V marci a 

apríli dominovala kolorovaná kresba ku Dňu vody a Dňu Zeme. Jarné obdobie deti využili 

nielen na hry, ale i na zber liečivých bylín, ktoré sa následne učili rozoznávať a pomocou 

sadry robili odliatky jarných motívov. Asi najviac ich tešilo obdarúvať svojich rodičov, či 

starých rodičov, preto pri každej možnej príležitosti tvorili pozdravy ku Dňu matiek, MDŽ, 

Veľkej noci, Dňu učiteľov, ...V darčekoch pre najbližších dominovali srdiečka ku sv. 

Valentínovi, fašiangové strašidlá, vtáčiky v klietke, zvieratká a kvietky na rôzne spôsoby, 

venčeky, lodičky. Popri takto nabitom programe žiaci neopomenuli ani ponúkané súťaže, 

napr. súťaž CVČ v Pezinku pod názvom – Výprava do bájnej Atlantídy, v ktorej oddelenie p. 

vychovávateľky Hečkovej získalo ocenenie riaditeľky CVČ v Pezinku. Žiaci získali diplomy 

a vecné ceny, z ktorých sa ešte dlho po skončení tešili. 

Na škole v súčasnosti fungujú 3 oddelenia ŠKD, v ktorých sa napriek úsiliu a ústretovosti 

vychovávateliek občas vyskytnú problémové situácie, napr. menej uspokojivé správanie, 

ktoré sa snažia eliminovať používaním dobrých a zlých smajlíkov, pochvalou, odmenou. Tie 

vážnejšie problémy sa  riešia s triednym učiteľom, rodičom, špeciálnym pedagógom alebo 

riaditeľom školy. 

O. Hečková 

 

 

 

 



             

  

                                   

 

                                         

 



Milota Rozbeská 

 

 

                                                                              



KNIHA – PRIATEĽ ČLOVEKA 

Ani posledné vydanie školského časopisu neobišla naša stála „korešpondentka“ Sofia 

Bardoňová, ktorá mala krátko pred uzávierkou menšiu dilemu v tom, ktorú z prečítaných 

kníh použiť ako tip na prázdninové čítanie. Nakoniec sme usúdili, že by malo ísť o knihu 

bohatú na nevšedné zážitky s množstvom prekvapení. A teraz sa už nechajte zlákať na knihu 

POKRVNÍ slovami Sofie  

  Kniha Pokrvní                      

AUTORKA: Valentína Sedileková                                   

POČET STRÁN: 306      

Kniha Pokrvní sa mi veľmi páčila a bola som prekvapená, že ju napísalo len 15-ročné dievča,  

Valentína Sedileková. Čakala som, že to bude typická dievčenská kniha, ako napríklad Medzi nami 

dievčatami. No nebola  Neodporúčam ju deťom mladším ako 10 rokov a slabším povahám   

Kniha začína opisom planéty podobnej ako Zem, ktorej dali ľudia meno ľudia Venil. Zvláštne bolo, že 

medzi Venilom a Zemou bol prechod.                                             

Jedného dňa sa na planéte objavil chlapec, ktorý mal mal čarovnú schopnosť: vedel sa meniť na 

všetky zvieratá. Keď mal 20 rokov, vzal si dievča z dediny a tá po svadbe získala  schopnosť meniť sa 

na jedno zviera. Tí, čo mali schopnosť meniť sa na všetky zvieratá, sa nazývali pokrvnými. Osoby, 

ktoré sa menili len na jedno zviera, dostali meno polokrvní. Ale v roku 3900 sa vládcovi Kerlinovi, 

pokrvnému, a vládkyni Manafis, polokrvnej narodilo dievča. Dali jej meno Kethrin. No v tom čase 

zúrila vojna. Manafis  sa o Kethrin bála, preto ju cez prechod vzala na Zem. Kethrin vyrastala na Zemi, 

no v 14 rokoch sa stali čudné veci. Najprv zvláštna hmla, ktorá sa neskôr zmenila na vlka. Jej nevlastní 

rodičia žijúci na Zemi ju nevnímali a jedného dňa si zbalili všetky veci a odišli. Kethrin nevedela, kam 

má ísť, chcela isť za nimi, no v tom niekto zaklopal. Keď otvorila, stál tam chlapec, ktorý sa predstavil 

ako Daniel. Hovoril, že ju chce odviesť na Venil. Ona nevedela, o čom rozpráva a chcela zabuchnúť 

dvere, no keď videla, že sa Daniel premenil na vlka, rozmyslela si to. Po ceste na Venil sa stretli s 

Anagalmi, čo boli kreatúry, ktoré vytvoril pán Zla. Keď Kethrin prišla na Venil, mala veľa povinností, 

ako napríklad naučiť sa bojovať a taktiež naučiť sa jazyk Venilu - Juhan. 

Onedlho sa dozvedela, že sa má stať vládkyňou, preto šla na poradu. A tam sa rozhodla, že pôjde 

s armádou bojovať a zachráni Nasar – mesto, kde si Pán Zla utvoril armádu. A tu začína najlepšia časť 

knihy, plná nepredvídaných okolností a napätia...ODPORÚČAM PREČÍTAŤ, NEBUDETE SKLAMANÍ         

SOFIA BARDOŇOVÁ, 6. ROČNÍK                                          



RECEPTY PRE MALÝCH KUCHTÍKOV 

 

Tento dnešný recept nie je ani tak o našich kulinárskych schopnostiach ako o nápaditosti a fantázii 

v servírovaní. Suroviny naň sa dajú kúpiť v ktoromkoľvek obchode a spokojnosť je zaručená.  

Húsenica 
 

Na prípravu potrebujeme: 
Big Milk Trio Neapolitana 

Želé bonbóny v tvare dlhých húseníc  

cukrárske ozdoby 

čerstvé ovocie 

  

Postup: 
Z vaničky Big Milk Trio Neapolitana si z každej príchute pripravte jeden kopček zmrzliny. 

Tie vyzdobte gumenými bonbónmi – zhruba v polovici prekrojte každú húsenicu a vytvorte z 

nich nohy a tykadlá.  Čokoládovým alebo karamelovým topingom potom dokreslite oči, nos a 

pusu.  Húsenicu môžete dozdobiť čerstvým ovocím.  

 

 



ŠIKOVNÍČEK 

Dnešný tip na darček si vyžaduje ukážku...preto je postup o niečo rozsiahlejší, ako zvyčajne. Po prvom 

vyskúšaní však isto zistíte, že nejde o žiadnu veľkú vedu a výroba takýchto tašiek sa stane potešením 

 

Recy taška z trička 

Keďže slniečko nás už každý deň uisťuje, že leto sa blíži, treba sa naň pripraviť. Dnešnú inšpiráciu nám 

posunula p. vychovávateľka Krippelová, ktorá našla inšpiráciu na internete.  Ide o recyklovanie 

starých tričiek. Postup je natoľko jednoduchý, že ho deti zvládnu s malou alebo žiadnou pomocou 

dospelých.  

Čo budeme potrebovať? 

1.Staré tričká, ktoré už doslúžili 

2.Veselé pečiatky podľa vlastného výberu   

  

3.  Podušku na pečiatkovanie s označením TEXTIL  

   

4. Papier na pečenie 

5. Žehličku  

6. Fixku 

7. Nožnice 

 

 

 



POSTUP: 

Tričko prevrátime naruby a vystrieme na stôl. Rukami ho vyhladíme, aby sa záhyby vytvárali čo 

najmenej. 

Vezmeme si fixku a ideme značiť, kde budeme strihať nožničkami. Najprv okolo rukávu nakreslíme 

oblúk a potom okolo druhého rukávu sa snažíme urobiť zrkadlovo rovnaký oblúk. 

A napokon vyznačíme oblé véčko okolo krku. 

   

 

 

Vezmeme si nožničky a striháme a striháme vedľa čiary od fixky tak, aby nebolo vidno farbu fixky. 

Chce to iba krátko sa zamyslieť a už vám to pôjde. 

  

Spodok trička dáme na seba a zasa pekne uhladíme. Nakreslíme si fixkou čiaru od ľavej strany trička 

po pravú stranu trička. Od spodu trička bude čiara vzdialená asi 6-7 cm. 

Potom nakreslíme čiarky od nakreslenej čiary až po spodok trička pekne jednu vedľa druhej. A jedna 

od druhej bude vzdialená asi 1 cm.  

 



Vezmeme nožničky a striháme po čiarkach až po dlhú čiaru, pekne od jednej strany trička až po druhú 

stranu trička. Vzniknú nám veselé strapčeky. Krajné strapčeky prestrihneme napoly a je dostrihané. 

 

Tam, kde sme nastrihali strapčeky, bude vlastne dno našej tašky. Nakoľko zo žiadnej tašky by nič 

vypadnúť nemalo, a my dno tašky šiť veru nebudeme, budeme miesto šitia uzlíkovať. A to vo dvoch 

radoch. Prvý rad uzlíkujeme strapčeky, ktoré ležia jeden na druhom. Najprv previažeme, dobre 

utiahneme a ešte raz  zaviažeme a máme prvý uzlík hotový. Takto prebehneme celý rad. Môžete sa 

dohodnúť s kamarátom a jeden uzlíkuje zľava, druhý sprava a je skôr hotovo. Prvý rad uzlíkov teda 

máme. 

Druhý rad uzlíkujeme tak, že zviažeme uzlíky zo susedných strapčekov. Vtedy nám naozaj uzlíky vo 

dvoch radoch nahradia šitie a nič neprepadne cez uzlíky. Ale aby nás to nemýlilo, prvý ľavý horný 

strapček necháme tak, vezmeme spodný prvý strapček a zauzlíkujeme ho so susedným horným 

strapčekom. Takto pokračujeme až na koniec radu a zistíme, že nám ostal pravý posledný spodný 

strapček. Tak a máme náročnú prácu za sebou! 

 

  

Tašku prevrátime, vyskúšame, čo všetko sa do nej zmestí a ako nám pristane. Ak sa vám páči takáto, 

bez  pečiatkových obrázkov – máte hotovo a môžete sa veselo pochváliť svojou šikovnosťou.  

Ale taške niečo chýba, taj ju poďme dozdobiť: 

Z rolky papiera na pečenie si odstrihneme pás papiera tak veľkého, aby sme ho mohli bez krčenia 

vsunúť medzi dve vrstvy trička, teda už našej tašky. Prečo? Aby nám farba z pečiatky nenarobila fľaky 

na druhej strane tašky. 

Vyzdobiť tašku môžeme buď malými alebo aj veľkými pečiatkami, a možno použiť aj šablóny. Je to iba 

na nás, čo chceme vyskúšať alebo čo sa nám viac páči. 

Obvykle začneme od stredu a potom pekne okolo do kruhu alebo ako sa nám páči. Nech 

pečiatkujeme akokoľvek, vždy sa nám podarí urobiť originálne dielko.  



  

Keď je dopečiatkované, necháme aspoň 5 minút vyschnúť tašku. Potom vezmeme žehličku 

a prežehlíme cez papier obrázok z pečiatok. Farba na textil sa fixuje v tomto prípade teplom, preto 

treba použiť žehličku. Je to aj na poduške zospodu napísané.  

 

Odstránime oba papiere z tašky, dáme ju vychladnúť a naša recy taška zo starého trička je pripravená 

robiť parádu svojmu majiteľovi.  

Páči sa vám nápad, tričká máte, ale neviete, kde zohnať také perfektné pečiatky, šablóny a podušku 

na textil? My v ŠKD ich máme z e-shopu organizátorka.sk. Príďte sa pozrieť do III. oddelenia ŠKD, 

ukážeme, poradíme.  

Na fotografiách vidíte prácu žiakov z 3.ročníka – Terezky Čenger, Janky Gécovej, Silvinky Rímešovej, 

Ninočky Stankovičovej a Andrejka Labaša. 

 

 

                                                                                              



MEDZI NAMI, DIEVČATAMI 

POHODOVÁ A LEŽÉRNA. TAKÁ JE 

DNEŠNÁ UKÁŽKA Z PERA A FARBIČIEK ŽIAČKY 5. A TRIEDY TEREZKY VALENTOVEJ. TEREZKA BY 

SI NA, PRACOVNÝ DEŇ ALEBO VÍKEND, V PRÍPADE PRIAZNIVÉHO SLNEČNÉHO POČASIA, 

ZVOLILA MODRÉ RIFLOVÉ KRAŤASY NA TRAKY, OŽIVENÉ BIELYMI  BODKAMI. ROZHODNE IN! 

ROVNAKO VHODNE ZVOLILA I VRCHNÚ ČASŤ: RUŽOVÉ TIELKO BEZ RUKÁVOV A ZRKADLOVKY. 

V TÝCHTO DŇOCH  POKRÝVKA HLAVY NIE JE NUTNOSŤOU, PRETO ÚPLNE POSTAČÍ, AK DLHŠIE 

VLASY UCHYTÍME ŠIROKOU ELASTICKOU GUMOU. 

 

 

  



ENGLISH FUNNY PAGE 

 

Dnes v podaní Lenky Bušovej a Terezky Valentovej, žiačok 5. ročníka, ktoré britský humor 

poňali v ilustrovanej podobe 

 

 

 

 



 



LETNO - PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO PRE VÁS PRIPRAVILI: 

 P. UčITEľKA ULIčNá 

 P. UčITEľKA TKáčOVá 

 P. UčITEľKA BRICHTOVá 

 P. UčITEľKA BALážIOVá 

 P. VYCHOVáVATEľKA HEčKOVá 

 P. VYCHOVáVATEľKA KRIPPELOVá 

 P. VYCHOVáVATEľKA RoZBESKá 

 P. UčITEľ DRITOMSKÝ 

 ŠPECIáLNA PEDAGOGIčKA BOLDIšOVá 

 P. UčITEľKA LOVAšOVá 

 

 

 GREGOR POLáK 

 SOFIA BARDOňOVá 

 LENKA BUšOVá 

 TEREZKA VALENTOVá 

 PETER HOLEK 

 ŽIACI 4. ROčNíKA 

 

 


