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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
máme pre Vás veľkú novinku – od 1. novembra už používame náš čestný názov

Základná škola Albína Brunovského.
A aké máme ďalšie novinky? Asi viete, že jabloň je
najrozšírenejší strom na svete. Je veľmi zdravé
konzumovať jablká. Sú bohaté na stopové prvky
a vitamíny - predovšetkým vitamín „C“.
Aby sa na toto ovocie nezabúdalo, dňa 19.10 2018 sme
u nás na škole zorganizovali „Deň jablka“. Na oslavu tohto
výborného ovocia prebehlo v triedach na prvom aj druhom
stupni a tiež v školskej družine veľa aktivít spojených aj so zdravou výživou súťaže, hádanky, vymaľovánky, jabĺčkové čítanie, počítanie či výtvarné tvorenie.
Keby ste zažili tú tvorivú atmosféru a dobrú náladu – decká boli úplne úžasné. A za
odmenu sme ochutnali z úžasných jablkových dobrôt, ktoré nám upiekli mamičky
a babičky, ktorým veľmi pekne ďakujeme. Receptíky na niektoré z nich nájdete na
strane 7. Môžete si ich doma vyskúšať .

Za podrobnosti a recepty ďakujeme p.uč. Evičke Horváthovej.
Viac fotiek a tiež tento časopis nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK
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Na slovíčko s .....
pani Jankou

Ščepánkovou

Už niekoľko rokov máme obecnú knižnicu v areáli našej základnej
školy. A keďže je tak blízko, deti, čo radi čítajú, sú v nej „pečenévarené“. A to aj vďaka našej milej pani „knižničiarke“ Janke (ako
ju milo, ale nesprávne deti nazývajú – správne je vraj pani knihovníčka ). My sme neváhali
a spýtali sme sa jej zopár zvedavých otázočiek.

1. Koľko rokov pracujete v našej knižnici?

V knižnici som začala pracovať 1.2.1993 a ak sú čitatelia Zoška dobrí matikári, tak si
to určite budú vedieť vypočítať. (odpoveď budeš potrebovať v kvíze )

2. Ako dlho trvalo upratať po sťahovaní všetky knižky do políc?

Sťahovanie knižnice trvalo celé letné prázdniny. Z toho ukladanie kníh približne .....
(ak to chcete vedieť, vylúštite krížovku na strane 8). Už si to presne nepamätám.

3. Chodí teraz viac detí do knižnice ako v minulosti?

Návštevnosť knižnice, čo sa týka detských čitateľov, sa zvýšila
hneď v prvom roku po presťahovaní do priestorov družiny.

4. Aké knihy deti čítajú najradšej?

Deti majú najradšej knihy, ktoré sú vtipné ako napr. Grázlik Gabo, strašidelné – Klub
záhad, príbehy o zvieratkách, rôzne encyklopédie. Staršie dievčatá majú radi
romantiku a fantazy romány. Len chlapcom z druhého stupňa sa veľmi čítať nechce.
Momentálny hit je Denník odvážneho bojka.

5. Aké podujatia organizujete so školou?

V spolupráci so školou organizujeme Noc s Andersenom a Čitateľský maratón. Ešte
prednedávnom to boli výlety „Po stopách literatúry“. Sú to super akcie a ďakujem
pani riaditeľke a pani učiteľkám, že sú ochotné a na chvíľu mi požičajú svoje decká.

6. Ako získavate nové knihy?

Každoročne pribudne do knižného fondu okolo 250 kníh. Peniaze na knihy dostávame
od obce, z rôznych dotácii a od samotných čitateľov ako knižne dary.

7. Naši žiaci sa v novembri zúčastnili Bibliotéky v Bratislave. Chodíte tam aj vy?

Knižný veľtrh Bibliotéka je sviatok všetkých knihomoľov, takže tam nesmiem chýbať
ani ja. Nasávam vôňu nových kníh, z ktorých sa potom snažím aspoň maličkú časť
preniesť do našej knižnice a potešiť nimi čitateľov.

8. Čo čítate najradšej vy?

Veľmi rada čítam životopisné romány o slávnych ľuďoch, hlavne maliaroch
a spisovateľoch, historické romány a príbehy zo súčasnosti, pochutím si
na dievčenských románoch, sem tam do ruky zoberiem detektívku.

9. A čo robíte, keď nečítate?

Keď nečítam, oddychujem pri upratovaní a na internete. Ďalej píšem
články do obecných novín a fotografujem obecné akcie a trošku cvičím.

Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa zanietených čitateľov .
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Čo sa deje na našej škole.....
16.10 Exkurzia v ovocných sadoch – deti z prvého stupňa
V rámci týždňa zdravej výživy sa naše deti z prvého stupňa vybrali autobusom na
exkurziu do ovocných sadov v Dunajskej Lužnej. V tomto období tam práve
dozrievali jabĺčka. Deti si mohli poprezerať rôzne odrody jabĺk. Odborní
sprievodcovia nám vysvetlili, ako sa jabĺčka oberajú, skladujú či spracúvajú.
Samozrejme sme ich mohli aj ochutnať. Boli výborné.... Fotografie z exkurzie si
môžete pozrieť na našej webovej stránke.

19.10. Deň jablka
Zaujímavosti o tomto krásnom dni ste si mohli prečítať na prvej
strane. Recepty na jablkové dobroty nájdete na strane 7.

22.10. Družinári v Klube dôchodcov
Dňa 22.10. sa deti zo ŠKD stretli so zohorskými
dôchodcami v našom kultúrnom dome. Babičky a
dedkovia sa stretnutiu s deťmi veľmi tešili.
Spolu si vyrábali postavičky

z gaštanov,

žaluďov a šípok. Deti im potom zaspievali a
Adamko Netri zahral na akordeóne. Bolo to ako
na návšteve u starej mamy. Všade veľa
koláčikov, voňavého čaju, cukríkov a čokoládok.
Všetci si toto milé a pohodové stretnutie veľmi
užili. A my za infošky ďakujeme pani vychovávateľke A. Benkovej.

24.10 Exkurzia druhákov v Botanickej záhrade v Bratislave
Naši druháci sa s triednymi p. uč. E.
Rybárovou a E. Horváthovou vybrali do
botanickej záhrady v Bratislave. Aj
keď im počasie veľmi neprialo, deti si
netradičné stromy a rastliny poriadne
poobzerali. A čo sa druháčikom najviac
páčilo? Obrovský banánovník, kvitnúce
kaktusy, palmy a liany.
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2.11 Farebná jeseň – výtvarná súťaž
Centrum voľného času v Malackách vyhlasuje každý rok výtvarnú súťaž „Farebná
jeseň“. Tento krát poslali deti z okolia až 483 prác. Z nich porota vybrala a ocenila
len niekoľko, a medzi nimi aj 2 naše dielka: „Zvieratká v jesennej prírode“, ktoré
namaľovala Nella Klasová z 2.A a „Okno do jesene“, ktoré farbami na sklo vytvorili
deti z výtvarného krúžku p. uč. Andrejky Smrekovej. Víťazi získali pekné
diplomy a vecné ceny. Ste zvedaví, aké? No samozrejme farby a farbičky 

8.11 Šarkaniáda v školskej družine
Toto krásne slnečné poobedie si deti v družine
užívali jesenné lúče pri spoločných hrách na
ihrisku. Vyrábali sme si aranžmány z prírodných
materiálov, postavičky z gaštanov a bavlnkové
šišky. Niektoré sme odniesli aj pani riaditeľke,
aby si ozdobila svoju kanceláriu. Súťažilo sa
o najkrajšie vykrojenú a ozdobenú tekvicu a
víťazi sa tešili krásnym cenám. A keď konečne
zafúkal vietor, púšťali sa aj šarkany. (fotky a informácie máme od A. Benkovej)

9.11 Bibliotéka – knižný veľtrh v Bratislave
Dňa 9.11. 2018 sme sa vybrali vlakom na exkurziu do
Bratislavy na knižný veľtrh Bibliotéka. Pani učiteľky vybrali
40 žiakov zo 7 až 9-tych tried, ktorí si to svojou prácou na
hodinách slovenského jazyka najviac zaslúžili. Na Bibliotéke
boli veľmi zaujímavé prednášky, či už o nových knihách alebo
spoločenských témach. Väčšina z nás si vybrala prednášku o jazykoch s Emmou
Drobnou, Karin Haydu a Zuzanou Vačkovou, ktoré nám porozprávali o anglickom
a nemeckom jazyku. Emma nám zaspievala svoje tri piesne v angličtine. Nakoniec
sme sa s ňou odfotili. Samozrejme na Bibliotéke nesmeli chýbať ani zaujímavé
knihy, ktorých ceny boli cenovo dostupnejšie ako v normálnych kníhkupectvách, tak
sme si mohli aj nakúpiť. Niektorí z nás skončili v oddelení spoločenských hier,
ktoré si mohli priamo na mieste aj zahrať. Napriek obrovskému počtu ľudí na
veľtrhu aj v MHD sme nakoniec všetko zvládli úplne na jednotku. Ďakujeme našim
pani učiteľkám Z. Kolesíkovej, E. Reszkovej a K. Zálesňákovej, že nás tam zobrali
a že to s nami vydržali.
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12.11 Pasovanie prváčikov do stavu žiackeho
Ako sa len naši prváčikovia na tento pondelok tešili
a chystali. Veď mali byť prijatí medzi nás – veľkých
žiakov. Na úvod ich princezná, ježibaba a trpaslík
privítali a vysvetlili, čo ich čaká. Potom deti
v skupinkách absolvovali jednotlivé úlohy – počítanie
pomocou
obrázkov,
hláskovanie,
slabikovanie,
prekážkovú dráhu, určovanie geometrických tvarov
a tiež toho, čo nepatrí do školy. No uznajte,
jednoduché to nemali. Za každú splnenú úlohu dostali
pečiatku na kartičku. Napokon ich princezná a trpaslík
za odmenu pasovali obrovskou ceruzkou do stavu
žiackeho. Za pomoc
pri pasovaní patrí
vďaka našim šikovným
deviatakom z 9.A a z 9.B., ktorí celú akciu trefne
okomentovali: „Prváci boli strašne malí a smiali sa na
nás...“. Za zorganizovanie celej krásnej udalosti a tiež za
fotky ďakujeme prváckym p. učiteľkám – L. Malinovej
a A. Partlovej. A čo dodať na záver? Milí prváčikovia,
želáme Vám, aby sa Vám na našej škole darilo a aby ste
sem radi chodili. (Aspoň tak, ako my ). Viac fotiek
nájdete na našej webovej stránke.

15.11 Olympiáda zo slovenského jazyka
Školského kola olympiády zo SJ sa zúčastnilo 8 odvážnych deviatačiek, ktoré sa
pripravovali pod pozorným okom p. uč Z. Kolesíkovej a p. riad. Ľ. Štefanovičovej. Najprv
sa prehrýzli vedomostným testom, v druhej časti prerábali text a ústna skúška spočívala
vo vytvorení a prednesení rečníckeho prejavu na tému „Robia šaty človeka?“. Všetky
dievčatá boli úžasné, veď prekonať trému, postaviť sa pred ostatných a predostrieť svoj
názor nie je vôbec ľahké. Víťazkou sa napokon stala Daniela Ivanická z 9.A (mimochodom
princezná na fotke hore), ktorá sa potom 28.11. zúčastnila okresného kola v Malackách,
kde v náročnej konkurencii získala krásne 3.miesto. Srdečne blahoželáme !!!

12-16.11 iBobor – informatická súťaž
Pán učiteľ informatiky Branko Šteffek zapojil 8
detí z druhého stupňa do informatickej súťaže
iBobor. Súťažili sme online v 2 kategóriách:
 v kategórii Bobrík (5-ci) sme mali 30 minút na vyriešenie 12 úloh
 v kategóriách Benjamín (6-7ci) sme mali 40 minút na vyriešenie 15 úloh.
Podľa zúčastnených neboli úlohy veľmi ťažké. Z našich najlepšie skončili Michal Dudek
z 6.B a Jakub Slezák z 7.B, ktorí sa umiestnili medzi 10 % najlepšími na Slovensku.
Chlapci, ste super !!!
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16.11 Divadelné predstavenie - O LENIVOM JANOVI
Na tento piatok sme sa všetci tešili. O deviatej
hodine sme sa presunuli do kultúrneho domu,
kde sme si v rámci zohorského divadelného
festivalu „Traktér“ pozreli veselú hru
O LENIVOM JANOVI. Hrali ju pre nás deti
z Veľkých Levár. Ich divadelná skupina sa
nazýva Divadlo Z DOMČEKA a vznikla v roku
2013 pri ich základnej škole. A o čom to bolo? Jano bol taký lenivý, že ležal celé
dni a noci na peci. Keď mu víla-sudička predpovedala, že zabije draka a zachránenú
princeznú si zoberie za ženu, nakoniec mu musel pán kráľ s drábmi priniesť draka
až k jeho peci. A čo ho nakoniec z tej pece zodvihlo? Ani prosby mamky, ani
vyhrážky pána kráľa, ani prestrašný drak, ale (ako to už v rozprávkach býva)
predsa láska. No a nakoniec bola svadba s princeznou... Bol to veľký zážitok, malí
herci boli naozaj skvelí. Oceniť treba aj pekné kulisy a hudobný podklad.

17.11 Strašidelná škola
V sobotu poobede o 17:11 sa školský dvor zaplnil
veľkými aj malými zvedavcami. Zohorské občianske
združenie „A proč né...“ tu po prvý raz organizovalo
„Strašidelnú školu“. A tu sú postrehy priamej
účastníčky Zuzky: „Chodník, vchod a dolná chodba
bola
vyzdobená
sviečkami
a strašidelnými
rekvizitami. Dovnútra sa chodilo v skupinkách po
desiatich. Po prekonaní všetkých strašidelných
miestností (napr. hodina čarovania, varenie v kotle,
cintorín, čierny tunel,...) ste za odmenu od strašidiel dostali sladkú odmenu.
Podávalo sa aj strašidelné občerstvenie. Mali sme aj menšiu súťaž - na dvoch
fotografiách sme mali tajnú zamaskovanú osobu a deti hlasovali kto to je. Na konci
sme sa dozvedeli, že na fotografii je pani „knižničiarka“ Janka Ščepánková.“ Celá
netradičná akcia bola veľmi vydarená, prišlo sa pozrieť veľa detí aj dospelých.
Všetkým aktérom z občianskeho združenia „A proč né...“ patrí veľký obdiv a vďaka
za jej realizáciu (a následné upratanie priestorov školy )

21.11 Celoštátne testovanie piatakov – Monitor T5
Testovanie piatakov prebehlo na našej škole bez problémov za účasti externého
dozoru zo Stupavy. Deti boli rozdelené do 3 skupín. Najprv vypracovali test
z matematiky a po 20 minútovej prestávke aj zo slovenského jazyka. Testy boli
následne zabalené a poslané na NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní).
A ako to dopadlo? Predbežné výsledky síce už pani učiteľky majú, ale na oficiálne
výsledky si musíme počkať do januára.
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28.11 Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo
Školského kola sa zúčastnilo 8 siedmakov v kategórii 1A a 18 ôsmakov a deviatakov
v kategórii 1B. Úlohy v písomnej časti boli už tradične náročné a preverili nielen
naučené vedomosti, ale aj anglické zručnosti a jazykovú intuíciu. Traja najlepší
v každej kategórii sa zúčastnili ústnej časti – opis obrázka a riadený rozhovor. Do
okresného kola v Malackách pod dozorom odbornej poroty – p.uč. D. Valovičová a E.
Reszková - nakoniec postúpili Nicol Havlíková zo 7.A a Sebastián Benkovič z 8.B.
Budeme im 16. januára v Malackách držať palce.

DEŇ JABLKA - Recepty od našich mamičiek
1. Jablkové muffinky
Suroviny : 220g pol. múky
: 2 vajíčka
: 1/2 bal. prášku do pečiva
: 1 dcl oleja
: 130g kryšt. cukru
: trošku soli
: 1 vanilkový cukor
: 5 kopcovitých lyžíc kyslej smotany alebo bieleho jogurtu
: podľa chuti pridáme nastrúhané jablko a trochu škorice
Postup: Všetko dáme do misy a vareškou rozmiešame. Plníme do košíčkov a pečieme
cca 20 minút. Po upečení ozdobíme šľahačkou a cukríkmi, čokoládou a pod.

2. Jablkový koláčik (Viktória Hašová, 4.B)
CESTO:







PLNKA:
40dkg hladkej múky
25dkg maslo
½ kypriaci prášok
15dkg práškový cukor
2PL mlieka
2ks vajec

1kg jabĺk
1ks vanilkový cukor
1ks škoricový cukor
podľa chuti kryštálový cukor

Na doske si zo všetkých surovín vypracujeme cesto. Ak by
bolo cesto tvrdé pridáme trošku mlieka. Potom cesto
rozdelíme na dve časti a zabalíme do fólie a necháme
trištvrte hodinu v chladničke. Potom si každú časť
vyvaľkáme na veľkosť plechu. Jablká si nastrúhame na
väčšom strúhadle a pridáme ostatne suroviny. Na
vymastený plech dáme jednu časť cesta a rozprestrieme
naň jablká, posypeme cukrom a škoricovým cukrom a dáme druhú časť cesta. Popicháme
ho vidličkou a na 200 stupňov dáme piecť, kým nebude koláč ružovkastej farby. Po upečení
a vychladnutí posypeme cukrom.
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 osem-smerovka v angličtine na tému počítače.

Ak nájdete a vyškrtnete všetky slová v osem-smerovke, zvyšné písmenká vám
povedia, koľko trvalo pani knihovníčke Janke po sťahovaní knižnice do terajších
priestorov v areáli našej školy upratať všetky knižky do políc.












adresa
počítač
pripojiť
dokument
priečinok
klávesnica
obrazovka
myš
heslo
uložiť
__ __ __

2.

__ __ __

__ __

__ __ __

__ __ __ __ __ __ __

Kryptogram - každému číslu zodpovedá jedno písmenko.
Ak zistíte, čo je čo, prečítate si pekný vtip na tému Vianoce.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu – tento rok zisťujeme,
ako pozorne čítate náš časopis. A keďže máme veľa pozorných
čitateľov, tento krát sme sa rozhodli odmeniť štyroch
najrýchlejších, ktorí nám napísali správne odpovede. A sú to: Lucia Reszková a Laura
Lukovská z 2.B, Tamarka Štefanovičová a Laura Míznerová z 3.A. Pre sladkú odmenu si
môžete prísť do veľkej zborovne za pani učiteľkou Valovičovou. A tu sú naše nové
otázočky:
Koľko rokov pracuje naša pani

Kedy písali naši piataci monitor?

knihovníčka Janka v knižnici?

a) 21.11

a) 20 rokov

b) 28.11

b) 28 rokov

c) 15.11

c) 25 rokov

Ako sa volalo divadelné predstavenie, ktoré nám
v piatok 16.11 zahrali deti z Veľkých Levár?
a) O lenivom Lacovi
b) O lenivom Janovi
c) O hlúpom Janovi

Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách. Pripíšte tam aj
svoje meno a triedu a náš tím niekoho opäť vylosuje. Výherca získa sladkú odmenu.

Zoškova poradňa
Ahoj Zoško,
stále na hodinách
iba sedíme a tie
stoličky sú hrozné.
Ako mám na nej
vydržať sedieť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

1. Hm, to máš pravdu, už som
videl aj pohodlnejšie stoličky.
Čo keby si si priniesol z domu
vankúšik? Tvoja stolička
nebude taká tvrdá a studená.
2. Skús pod stolom hýbať
nohami, alebo aspoň prstami
na nohách.
3. Prihlás sa, že chceš odpovedať
alebo niečo napísať na tabuľu.
Trošku sa rozhýbeš a urobíš si
u pani učiteľky očko 
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Ďalšie číslo módnej polície prináša ďalšie krásne anglické
výroky. Aha, čo sme objavili na našich tričkách za posledný
mesiac... Ako dobre, že saučíme po anglicky.

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.

Novoročné
predsavzatia:
1. Spať
2. Spať viac
3. Dať si rozumné
predsavzatia

Nájdi si svoju
cestu k veľkej
láske.

Keď nič nejde
doprava
(správne),
choď doľava.
Normálni ľudia
ma desia.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Emma Drobná
Emma Drobná je slovenská speváčka a víťazka
štvrtej série speváckej súťaže „Česko-Slovenská
Superstar“. Tiež ste ju mohli vidieť v TV show
„Tvoja tvár znie povedome“. Svoj prvý album vydala
v roku 2016 s názvom Emma Drobná. Do svojich 17
rokov vyrastala v Novom Meste nad Váhom so
svojou matkou, babičkou a sestrou. Potom sa rozhodla odísť na rok do Dánska, kde
vyštudovala strednú školu, neskôr sa odsťahovala na dva roky do Londýna, kde sa
živila prácou v bare. Spieva v slovenčine aj v angličtine, pesničky si väčšinou píše
sama alebo v spolupráci so svojim partnerom Štěpánom Urbanom.

Try – Skúšam
How am I supposed to sleep
when you're not here, by my side, side
I won't make it there, no not indeed,
when you're so far, far
How am I supposed to laugh and cry
when you're away, so far
I won't make it there, no not indeed,
but I will try

Ako mám spať, keď nie si tu
po mojom boku, po mojom boku
Nezvládnem to tu, nie skutočne nie,
keď si tak ďaleko, ďaleko
Ako sa mám smiať a plakať,
keď si preč, tak ďaleko
Nezvládnem to tu, nie skutočne nie,
ale pokúsim sa

I'll keep on trying, oh-oh
I'll keep on trying, yeah-yeah
I'll keep on trying
I'll keep on trying, yeah-yeah, yeah

Budem sa ďalej snažiť, oh-oh
Budem sa ďalej snažiť, yeah-yeah
Budem sa ďalej snažiť
Budem sa ďalej snažiť, yeah-yeah, yeah

Come over and play with me
just for little while, a little while, while
No, I need you here holding on me,
so tight, oh tight
Why'd you always think
we're just for fun, boy I don't buy it
I know you love me
I'm tired of playing that I'm hard to get
but I can try and I will

Poď a hraj sa so mnou na malú chvíľu,
malú chvíľu, chvíľu
Nie, potrebujem ťa tu, aby si ma pevne,
oh pevne objímal
Prečo si si vždy myslel, že sme len pre
zábavu, chlapče, nekupujem to
Viem, že ma miluješ
Som unavená hraním, že som ťažko
dosiahnuteľná, ale môžem sa pokúsiť
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Veselo a ešte veselšie
Z našich pisomiek 
Porekadlá šiestaci: Keď netečie tak je sucho.
Štvrtáci vlastiveda: A preto knieža Rastislav
povolal na naše územie utečencov Cyrila a Metoda.

Janko sa na Vianoce pýta otca:
- Oco vieš, ktorý vlak najviac mešká? No
predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce.

A niečo zo zahraničia



Originálny Zoškov komiks (by Zuzka M. ... :D)

Vianoce sa blížia, a ja stále
nemám darček pre Zošinku.

Hurá !!! Už ho mám, a aj
som ho pekne zabalil!

Jéj! Nový Zoško  To je
najkrajší vianočný darček.

Tento časopis sme robili my:
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