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2/2017-18        Školský časopis ZŠ Zohor 

Ahoj decká,   
Tak a už sú naši... Že kto? Predsa naši prváčikovia. 

26.10. sa uskutočnilo na dolnej chodbe 
v prvom pavilóne ich prijatie do „cechu 

študentského“ – IMATRIKULÁCIA 
PRVÁKOV. 33 prváčikov bolo 

rozdelených do tímov. Na hlavy dostali 
farebné čelenky, aby vedeli, kto ku 

komu patrí. 

 

   Nakoniec boli za odmenu dreveným mečom 
pasovaní za riadnych žiakov našej školy. Tak ich 
tu srdečne medzi nami vítame a nech sa im u nás 

páči a darí čo najlepšie. 
 

Prváckym pani učiteľkám Evičke a Evičke 
pomáhali naši šikovní kamaráti zo 7.B - Martin, 

Saška, Terezka a Lucka. ĎAKUJEME !!! 
 

 

 
  

Viac fotiek nájdete na www.zszohor.sk 
Naďalej sa tešíme sa na každý Váš príspevok v Zoškovej schránke.  

VÁŠ ZOŠKOV TÍM  

 

 
Potom sa nádejní budúci študentíci  museli 

potrápiť s úlohami, ktoré zahŕňali 
dopravné značky, počty zvieratiek 

a puzzle. 
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Určite ste prišli na to, že minule sme písali o triedach 8.A 
a 8.B. Ďalšie dve triedy už nebude tak ľahké uhádnuť, 
každá patrí do iného ročníka, ale obidve sú na druhom 

stupni. Skúste zistiť, o ktoré dve triedy ide ... 
 

1. TRIEDA: Zvláštna črta - veľmi radi oslavujeme   
     

 Spolu máme 245 rokov a 29 metrov.  
 Náš najobľúbenejší predmet je hudobná a neobľúbe-

ný predmet je nemčina.   
 Nosíme spolu 3 okuliare a 1 strojček. 
 Najďalej bývame v Malackách a najbližšie bývame 4 minúty od školy. 

   Sme 3 jedináčikovia, spolu máme 9 sestier a 8 
bratov. 
 Sme veľmi akční, po škole sa venujeme 
týmto krúžkom: máme 4 hudobníkov, 3 
hokejbalistov, 2 futbalistov, 1 karatistku, 3 
výtvarníčky a 1 boxera 
 Máme veľmi radi zvieratá a staráme sa 

o tieto zvieratá: 1 veverica, 1 zajac, 10 mačiek, 14 
psov, veľa rybiek, 1 korytnačka, 3 kozy, veľa sliepok a naša  

spolužiačka má doma dokonca mini farmu. 
          

2. TRIEDA: Zvláštna črta – sme veľmi šikovní na pečenie. 
 

 Spolu  máme  185 rokov a 24,70 m. 
 Staráme sa o 11 psov, 3 mačky, 3 vtáky, 30 sliepok, 2  

korytnačky, 1 prasiatko, 1 morča.  
 Štyria z nás majú okuliare a všetci  máme zúbky bez 

strojčekov (zatiaľ ) 
 Najďalej bývame v Stupave a  vo 
Vysokej pri  Morave a najbližšie  bývame  od školy 5 min.  
 Máme jedného jedináčika, spolu máme 9 sestier a 
6 bratov.  
 Náš  najobľúbenejší predmet je matematika  a 

ten najmenej obľúbený je u všetkých dejepis.  
 Máme 3 hokejbalistov, 1 gymnastku, 1 boxera  a  1 tanečníčku hip-hopu 

 

Tajná trieda 

 

Aj tentokrát Vám pomôžu naše originálne krížovky na strane 8  
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Čo sa deje na našej škole..... 
21.10. Spolupráca s obcou - stretnutie dôchodcov  

Dobrovoľníci zo siedmych, ôsmych 
a deviatych tried nelenili, slávnostne 
sa obliekli a v sobotu cez svoj voľný 
čas išli s pani učiteľkou Bibianou 
Štefanovičovou do kultúrneho domu 
pomôcť s obsluhou našich dedkov 
a babičiek. Mali tam totiž posedenie 
v rámci mesiaca úcty k starším, 
ktoré organizoval obecný úrad.  Pán 
starosta pri tejto príležitosti 
poblahoželal všetkým okrúhlym 
oslávencom. A keďže to našim 

kamarátom šlo veľmi dobre, pomohli 
s obsluhou aj o dva týždne neskôr vo štvrtok poobede 
na posedení starších pri kačacine.  

 
24.10. Farebná jeseň – ocenená práca 

Do súťaže „Farebná jeseň“, ktorú organizuje 
každý rok Centrum voľného času v Malackách, 
sa naša škola zapája úspešne každý rok. Tento 
raz sa pošťastilo siedmakom a ôsmakom. S pani 
učiteľkou A. Smrekovou, kreatívnou dušou 
druhého stupňa, sme pracovali na hodinách 
výtvarnej výchovy a výchovy umením každý na 
svojom obrázku jesenných listov, z ktorých 
potom poskladali a zlepili „patchworkovú deku“ 
s názvom „Trištvrte na jeseň“. Hore na deke 

sme pripevnili starú platňu – hodiny, pomaľovanú symbolmi ročných období. Naša 
práca dostala ocenenie v Centre voľného času v Malackách. Prácu si po skončení 
výstavy v Malackách prinesieme a určite umiestnime na škole na čestné miesto. 

 

 

Tiež by sme radi pochválili krásny program – na 
privítanie hrala hudobná skupina VEGA a potom 

nasledoval príhovor, báseň a valčík, ktorý 
predviedli pre svoje babičky a deduškov naši 
šikovní štvrtáci s pani učiteľkou Čisárovou. 

A verte, že starí rodičia boli na svojich vnúčikov 
a vnučky patrične hrdí. 

A takto nám to pristalo..... 

 

Detail patchworkovej deky 
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24.10. Vybíjaná – turnaj v Malackách 

Naši prvostupniari sa s pani učiteľkou Malinovou zúčastnili turnaja vo vybíjanej v 
Malackách. Mali krásne modré tričká. Síce sa im nepodarilo umiestniť na stupni 
víťazov, ale to je úplne v pohode, pekne si zašportovali, a my ich chválime za ich 
účasť a snahu. A hlavne sa nikomu nič nestalo .  

A viete, ako sa povie vybíjaná po anglicky? BOMBARDING :-) 
 

3.11. Šarkaniáda – školský klub detí 

V piatok po vyučovaní sa deti z družiny zišli 
na školskom ihrisku so šarkanmi každej 
farby a tvaru. Šarkaniáda sa vydarila, 
pretože fúkalo tak akurát a šarkany lietali 
kade-tade. Občas sa niektoré zamotali, či 
skončili v strome, ale to nám nevadilo, lebo 
sme zažili veľa zábavy – ako vidno aj na 
fotke (ďakujeme za ňu pani vychovávateľke 
Erike Dinušovej). A kto nemal v škole 
šarkana, mohol si ho aspoň namaľovať 
kriedou na chodník.   

 

9.11 Bibliotéka – výstava kníh v Bratislave 

Dňa 9.11 (piatok) sa vybraní žiaci šiesteho až deviateho 
ročníka zúčastnili návštevy Bibliotéky – každoročnej 
výstavy kníh, časopisov a spoločenských hier. Šli tam 
s pani učiteľkami slovenského jazyka najmä tí, ktorí radi 
čítajú a chodia aj do knižnice. Najprv sme sa zúčastnili  
sprievodného programu a potom sme mali čas na 

prehliadku stánkov jednotlivých vydavateľstiev. No a  Zoško sa zúčastnených detí   
spýtal zopár zvedavých otázočiek... 
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 Čo si myslíte o knihách? – Knihy sú môj život/Sú super/ Skvelá vec plná 
slovnej zásoby/prenesú ma do sveta fantázie. 

 Koľko ste si ich kúpili? – Boli super zľavy - kúpili sme 7/ 3 /1 /žiadnu. 
 Aká bola prednáška? – Zaujímavé spoznávanie novej knihy / trošku nudná. 
 Stačil vám čas na rozchod? – Aj áno, no mohol byť aspoň o pol hodinu dlhší/ 

Len tak chodiť pozerať a nakupovať bolo fajn / ešte by som brala aj 2 
hodiny navyše. 

 Zúčastnili ste sa spoločenských hier? – Áno / Boli úžasné, zložité aj veľmi 
zaujímavé / Boli pekné, je fajn si ich vyskúšať, kým si ich človek kúpi. 

A čo dodať na záver? Je úžasné, že v tejto počítačovej dobe sa stále nájde dosť 
detí, ktoré radi čítajú knihy či hrajú spoločenské hry. A keď im to vydrží, možno 
ich zoberieme na Bibliotéku aj budúci rok . 
 
10.11 - iBobor 2017 – celoslovenská informatická súťaž 

 Súťaž sa konala online v počítačovej učebni podľa 
pokynov v termíne od 6.11 do 13.11 2017 
 Na splnenie úloh sme mali 40 minút 
 z 15 úloh bolo 5 ľahkých, 5 stredne ťažkých a 5 ťažkých 
 Súťaž mala 3 vekové kategórie: Bobrík, Benjamin a Kadet 

Za našu školu sa iBobra zúčastnilo spolu 9 odvážlivcov – 2 bobríci, 4 benjamíni a 3 
kadeti. 4 z nich získali diplom (to znamená, že patria medzi 80% najlepších na 
celom Slovensku) - Alex Hrodek z 5.A, Michal Dudek z 5.B, Tomáš Dudek zo 7.B 
a Daniel Valovič z 9.A. Srdečne blahoželáme !!!! A pánovi učiteľovi Brankovi 
Šteffekovi ďakujeme za zorganizovanie súťaže na našej škole. 
 

10.11 – Divadlo „Čarovný bubínek“ 
V piatok sme sa po prvej hodine presunuli do 
kultúrneho domu, kde nám v rámci Zohorského 
divadelného festivalu Traktér zahral 
divadelný súbor „Svatopluk“ z moravského 
Hodonína hru „Čarovný bubínek“. Zajačik s 
bubienkom nám porozprával príbeh o tom, ako 
si indiánsky chlapec rozumie so stromami 
babičkou brezou, starčekom dubom, 

čerešničkou Taganelou. Na jeseň medzi stromy chodieva jesenná víla, ktorá uspáva 
stromy pred zimou. Taganela však neposlúchla a nezaspala, a preto ju za trest 
uniesla indiánska čarodejnica Pupukawa. Zajko, indiánsky chlapec aj starček dub 
sa ju vydali zachrániť. Navzájom si pomohli a boj s Pupukawou vyhrali. Hlavné 
posolstvo hry je, aby dospelí ľudia zachovali pre deti žijúcu prírodu a aby ju 
chránili, lebo je v nej všetko veľmi múdro zariadené. 
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15.11 Štvrťročná hodnotiaca porada – a s ňou aj prvé napomienky k väčšej 
usilovnosti z jednotlivých predmetov. Takže šup-šup do učenia, lebo veľa času do 
pol roka už nemáme - po Vianociach budú už len 2 týždne do polročného uzatvárania 
známok. 
  
22.11 Monitor 5 

30 piatakov sa zúčastnilo celoslovenského testovania 
Monitor 5. Za účasti externého dozoru zo Stupavy 
a Vysokej pri Morave absolvovali žiaci najprv test 
z matematiky a potom zo slovenčiny. Každý test mal 30 
otázok a na vypracovanie bolo 60 minút. Niektorým sa zdala ľahšia slovenčina, iným 
zase matematika. Oficiálne výsledky sa dozvieme síce až neskôr, ale podľa našich 
informácií sme dopadli celkom dobre . Za prípravu detí na testovanie ďakujeme 
pani učiteľkám E. Reszkovej, E. Balcovej, J. Koporcovej a B. Štefanovičovej. 
 
28.11 Rodičovské združenia a stretnutie s výchovným poradcom 

29.11 Olympiáda zo slovenského jazyka – okresné kolo v Malackách 

Ako je už dobrým zvykom, v novembri prebehlo na našej škole školské kolo 
olympiády zo slovenského jazyka, kde si zmeralo sily 7 najšikovnejších deviatakov. 
Pozostávalo z písomného vedomostného testu, z transformácie slohového útvaru 
a ústnej skúšky – pripraviť si za 5 minút príhovor na danú tému. Pani riaditeľka 
Ľ.Štefanovičová napokon vyhlásila víťaza Adama Koreniča z 9.A, ktorý nás 
reprezentoval na okresnom kole v Malackách, kde sa umiestnil na peknom 8.mieste. 

 

30.11 Všetkovedko a Super geniality show 

O pravidlách týchto celoslovenských súťaží sme písali 
v minulom čísle. A ako to pokračovalo? Všetkovedka sa na 1. 
stupni zúčastnilo spolu 35 detí a Super geniality show 27 
odvážnych 6-kov až 9-kov. Kompletné výsledky si každý 
zúčastnený môže nájsť podľa svojho kódu na internete po 
8.1.2018. O najlepších z našej školy vás budeme informovať. 

 

POZOR, NOVINKA !!! 

 
 

Na našej novej Zoškovej nástenke na dolnej chodbe nájdete okrem 
každého čísla nášho časopisu aj inzeráty – „Darujem“ a „Potrebujem“. Ak 

máte veci navyše a ešte by sa niekomu mohli hodiť, alebo naopak niečo 
potrebujete, môžete si aj vy pridať svoj inzerát priamo na nástenku, alebo 
nám ho hodiť do našej schránky a my ho radi uverejníme. Nikdy neviete, 

čo sa komu môže zísť... 
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Ako sa učíme ..... 

   MATEMATIKU 
    Na našej škole sa učíme matematiku každý deň – to 

znamená 5 hodín týždenne. Na prvom stupni si väčšinou učí matematiku triedna pani 
učiteľka vo svojej triede, ale na druhom stupni matematiku učia u piatakov p. uč. J. 
Koporcová a B. Štefanovičová a vo vyšších ročníkoch p. uč. M. Mackovičová a A. Goliašová.  

Ak si myslíte, že máme super nové knihy, tak síce nejaké sú, ale vraj nie sú úplne 
najlepšie, preto ich pani učiteľky kombinujú aj so staršími (niektoré ročníky majú dokonca 
až 4 knižky, našťastie nie vždy si ich deti musia nosiť do školy všetky). Využívame aj 
pracovné zošity „Hravá matematika“. A spýtajte sa svojich rodičov, či si ešte pamätajú 
na drevené kružidlá, pravítka či uhlomery, ktoré sa používajú dodnes 
pri tabuli. 
           Pravidelné aktivitky pre šikovníkov z matematiky: 

 Olympiáda z matematiky (od piatej po deviatu triedu) – súťaž 
zameraná na myslenie a hľadanie správneho riešenia. Riešitelia 
domáceho kola, ktoré opravuje učiteľ matematiky, postupujú do 
okresného kola v Malackách, kde naši žiaci dosiahli v posledných 
rokoch krásne úspechy.  

 Pytagoriáda (od tretej po ôsmu triedu) – súťaž zameraná na rýchlosť a presnosť. 
Z 15 príkladov treba vypočítať aspoň 10 správne a potom sa zarátajú aj body za 
ušetrený čas – 1 bod za každé 4 minúty. Tiež v tejto súťaži dosahujú naši žiaci v 
okresnom kole v Malackách úžasné výsledky. 

 Matematický Klokanko a Klokan (od prvej po deviatu triedu) – najväčšia 
medzinárodná matematická súťaž na svete, ktorá prebieha naraz na celom 
Slovensku. Každý prihlásený žiak vyplní test, dostane svoj kód a svoje výsledky sa 
dozvie na internete. Súťaž stojí 4 Eurá.  

 Maxík a Max (od druhej po deviatu triedu) – korešpondenčná súťaž, kde môžu 
súťažiť jednotlivci alebo dvojice. Riešenia vtipných a netradičných úloh na 
pokračovanie sa zasielajú raz mesačne, avšak účasť je spoplatnená  10 Eurami. 

 Pikomat – bezplatná celoslovenská súťaž z matematiky určená pre všetkých žiakov 
5.-9. ročníka. Najlepší riešitelia sa zúčastňujú matematických sústredení. 

 Príprava na monitor – pre deviatakov formou krúžku. Aj vďaka tejto príprave už 
tradične naši deviataci dosahujú nadpriemerné výsledky v celoslovenskom 
testovaní deviatakov Monitor 9. Tento rok v réžii p.uč. Mackovičovej a Goliašovej. 

 

Matematická nástenka na dolnej chodbe (nad kontejnermi na triedený odpad) vás 
veľmi rada poinformuje o termínoch a výsledkoch všetkých súťaží. Tiež tu na vás 
čakajú veselé logické hádanky, ak sa náhodou budete nudiť cez prestávky  
 

A čo dodať na záver? Matematiku využívame v každodennom živote denne,  tak sa 
jej nebojme a urobme si z nej kamarátku. Za infošky ďakujeme p.uč. Goliašovej. 
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Krížovky o tajných triedach  
(zo strany 2) 

Trieda 1  
Osemsmerovka po anglicky – tentokrát s témou zvieratká. Po 
vyškrtaní všetkých zvieratiek (v angličtine) napíš zostávajúce 
písmenká vedľa seba dole na paličky. 

 
 

 

_ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _  _ _ _ _ _   _. 
 

Trieda 2 – tiež po anglicky . Téma – škola a trieda. 

 
 
 

Opica 

Pštros 

Papagáj 

Tučniak 

Nosorožec 

Zebra 

 

 

 
P F R T A V P A C E                                              
E T L R O E A R J L               
N F B A N R O A O E    
O E F G M C R P T P 
Z S U A O I P A O H    
R I T D R I N N P A 
N I I R H I I G E N 
D L A J I H G E O T 
E B E A R C S I E D 
M O N K E Y H M A A 
 

Medveď 

Krokodíl 

Slon 

Plameniak 

Žirafa 

Hroch 

Stôl (v jedálni) 

Stolička 

Taška 

Okno 

Trieda 

Krieda 

Pero 

Ceruzka 

Tabuľa 

Skriňa 

Skrinka 
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Teší nás, že máme na škole toľko múdrych a zvedavých 
hlavičiek. A zo správnych odpovedí sme vylosovali Sáru 
Orthovú, z 2.B triedy. Pre sladkú odmenu si môžeš 

prísť do zborovne za pani učiteľkou Valovičovou . Aj ďalšie otázočky sa týkajú 
našej krásnej dedinky, v ktorej bývame. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Odpovede hádžte do našej krásnej novej Zoškovej 
schránky na dolných chodbách. Pripíšte tam aj svoje 
meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje. 

Výherca získa sladkú odmenu. 

Zoškova poradňa 

 

 

 

Problém :  

Môj spolusediaci  má 
stále v lavici neporiadok. 
Čo mám robiť? 

Odpoveď :  

 Môžeš mu každý deň 
lavicu upratovať ty . 

 Môžeš mu za to stále 
nadávať. 

 Ukáž mu, ako na to 
(môžeš ho navnadiť 
cukríkom) a potom si bude 
hádam upratovať aj sám. Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej 

schránky na chodbe.  
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!! 

 

 

1.V akej budove sídli Obecný úrad v Zohore? 
a) v bývalom kultúrnom dome 
      b) v bývalej cukrárni 
            c) v bývalej základnej škole 

2.Koľko obyvateľov býva v Zohore? 
         a) okolo 3500 

   b) okolo 1000 
           c) okolo 5000 

3. Na čom stojí sv.Margita na erbe Zohora? 
a) na rebríku 
      b) na drakovi 
           c) na kameni 
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Naša tajná módna polícia chodí po škole 

a prinášame Vám druhú sériu tričiek našich 
spolužiakov   A keďže využívame každú 

príležitosť sa niečo naučiť, otestujte sa..... 
 

                                             Skúste pospájať, čo k čomu patrí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Zmeň svoje 
sny na činy.   

RISKUJ! 

Povedz áno novým 
dobrodružstvám. 

Život je 
jednoduchý: 
jesť, spať, 
hrať hokej. 

Čokoľvek, čo ťa 
rozosmeje,  
si nechaj 
 navždy. 

Ak máte na tričkách podobné poklady, ohláste sa nám do 
8.A. Radi si ich odfotíme a zverejníme.. 

 

Život je príliš 
krátky na to, aby 
sme nosili nudné 

šaty. 
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     Hudobný kútik              
  

  Bob Saker   
 

Je to síce už starší pán, ale s veľmi bohatou 
a zaujímavou kariérou. Je úžasný imitátor (vie 

napodobňovať rôzne hlasy ľudí a zvierat), spevák, 
hudobný skladateľ a textár. Napísal veľa piesní aj 

pre iných spevákov. Jeho hlas a jeho hudba sa 
objavila v nespočetnom množstve reklám v 

televízii a rádiu a daboval rôzne postavičky v 
kreslených seriáloch. My sme si vybrali v tomto 

predvianočnom čase jeho krásnu jemnú pieseň za 
sprievodu klavíra.... Odporúčame si ju pustiť.                                               

 

    How little we learn of love  
– Ako málo vieme o láske 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Hovoria, že život a láska navždy 
chodia spolu ako ruka v rukavičke 
Ale teraz, keď zaháľa jedno, či obe 
Je jasné ako málo vieme o láske. 

 
Stojíme pevne na zemi, všetko je  
v poriadku a pripravené na šou 

potom spadnutie, ako kolok v kolkárni 
čo nám ukáže ako málo vieme o láske. 

 
Najmúdrejšie softvéry sa nás snažia 

dosiahnuť, ale ak vôbec počujeme ich 
volanie, dozvieme sa, že láska nás len naučí, 

Že o nej vôbec nič nevieme. 
 

Všetci sme si mysleli, že sme tak múdri 
čo sme si mysleli keď sme boli zamilovaní 

Čo nám ide ukázať, ako málo, 
Ako veľmi málo vieme o láske. 

 
 

 
We're told that life and love forever 

Go together Hand in glove 
But now, at all or non come idle 

It's clear how little we know of love 
 

We stand a ground, so form in steady 
Good and ready for the show 

Then tumble down, just like a skittle 
Which shows how little we learn of love 

 
Our smartest softmen try to reach us 

But if we ever hear the call 
We learn that love will only teach us 

We know nothing much, at all 
 

We thought, that we were all so clever 
What were we ever think in love  

Which goes to show, how very little 
How very little we learn of love 
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Veselo a ešte veselšie                                                                 

 

  

 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani učiteľka sa pýta 
žiačky:  
- Koľko ročných období 
poznáš, Marienka?  
Dievčatko chvíľu premýšľa, 
a potom odpovie: 
- Prosím, päť: jar, leto, 
jeseň, zima a prázdniny! 

V škole sa katechéta pýta: 
- Čo robil Noe po potope? 
Deti odpovedajú: 
- Sušil sa. 

 

Pikošky zo 7.triedy: 
 Chémia -Zmesi sú zložené: 

paradajka, paprika 
 Matematika - najmenšia 

jednotka dĺžky je 1 minimeter 
 Dejepis - Kde máš listinu, čo 

bola na úlohu? Keď som obháral 
papier, zhorela mi. 

 

 

 

 

 

 

Tento časopis máme na svedomí MY: 

Pikošky z literatúry (zo šiestej triedy) 
- Doplň príslovie: keď neprší,... no tak neprší 
           - Má to uši a nepočuje. Čo to je? Hluchý človek. 

It´s not worth it, Roy! 
Let´s just give him our 
noses and let him go! 

nechaj 

 
  A niečo zo zahraničia 



