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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
2

Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
11

Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
11

Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
2

Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.

8

Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
5

Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
2

Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
9

A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
6

Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
6

Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
2

Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.

10

Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.

10

Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
2

Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
7

Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
2

Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.

8

Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
9

A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.

8

Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
4

20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:

12

3/2018-19

Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.

10

Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
3

11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
7

Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
7

Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
2

Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
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Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
boli ste v sobotu 19.1. v kultúrnom dome na našom ŠKOLSKOM KARNEVALE? Ak
nie, tak ste o veľa prišli. Tohtoročnou témou boli „RETRO rozprávky“ a tak nás
privítal čarodejník Rumburak – veľký kamarát princeznej Arabely, ktorý nám
pričaroval DJ Kerama a potom to všetko vypuklo.
Kam oko pozrelo, všade boli
veselé a roztancované malé aj
veľké masky. Každá sa šla hore
na pódium predstaviť a za
odmenu
dostala
keksík.
Stretnúť ste tu mohli okrem
krásnych
princezien,
víl,
rôznych zvieratiek, čertov
a superhrdinov aj 3 prasiatka
s vlkom,
Ferda
Mravca,
Maxipsa Fíka, Filmušku, Pufa a
Mufa či Motýľa Emanuela.
Že neviete, kto to je? Nuž skúste sa spýtať sa svojich rodičov . Tanečníci
štvrtáci nás naučili tanček a neskôr nám Rumburak pričaroval aj bohatú tombolu.
Všetci sme sa dobre zabavili a v karnevalovom
bufete si čo-to kúpili pod zub.
Všetkým
organizátorom zo školy
a z rodičovského
združenia, pomocníkom
a sponzorom tomboly
veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší
rok.
Všetky pani učiteľky a pani vychovávateľky v maskách 
a ďalšie veselé fotky nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.
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Na slovíčko s .....
pani Ing.Sylviou

Dudekovou

Viete, kto to je? Už 6 a pol roka sa stará ako vedúca školskej jedálne
o naše plné brušká. Chceli sme sa o večne usmiatej „pani vedúcej“
dozvedieť viac, tak sme sa jej spýtali niekoľko zvedavých otázočiek:
1. Do školy chodí zhruba 300 detí. Koľko z nich chodí na obedy? A pre koľko iných
stravníkov ešte varíte?
V školskej jedálni sa stravuje asi 200 žiakov ZŠ. Okrem toho varíme pre zamestnancov
školy a škôlky, pre dôchodcov a aj pre deti v materskej škole. Spolu je to ďalších 200
obedov.
2. Čo patrí do náplne Vašej práce? A čo z toho máte najradšej?
Moja práca pozostáva z odhlasovania a prihlasovania stravníkov, zostavovania jedálneho
lístka, objednávania potravín, ale aj z finančných činností – ako vystavovanie šekov za
stravu, kontrola úhrad šekov, úhrada faktúr za potraviny a pod. Toto sú moje obľúbené
činnosti. A potom, keď sa niečo pokazí, treba aj zabezpečiť opravu, aby bolo možné
pripraviť obedy pre deti – to už býva ťažšie. Okrem tohto musíme všetci v kuchyni
dodržiavať prísne predpisy a mojou úlohou je dohliadať nad tým.
3. Ako sa môžeme stať stravníkmi a koľko zaplatíme za jeden obed?
Každý stravník na začiatku šk. roka odovzdá prihlášku na stravovanie. Automaticky je
prihlásený a odhlásiť sa môže do 14:00 predchádzajúceho dňa osobne, telefonicky
alebo cez internet, kde má vytvorené konto. Meno a heslo poskytneme na vyžiadanie.
Cena jedného obeda je 1,09€ pre prvý stupeň a 1,16€ pre druhý stupeň. Platba je možná
cez internet banking alebo šekom. Viac informácií nájdete aj na www.zszohor.sk.
4. Aké sú pravidlá pre zostavovanie jedálneho lístka?
Je toho viac, ale také základné pravidlá sú: dvakrát do týždňa mäsové jedlo, jedenkrát
polomäso (fašírka, nákyp, mleté mäso), jedenkrát zeleninové (bezmäsité) jedlo a
jedenkrát múčne (sladké) jedlo. Okrem toho by deti mali mať jedenkrát do týždňa na
stole rybu (čo viem, že nepatrí k obľúbeným jedlám), ale ryby sú veľmi zdravé pre vývin
ich kostí, ďalej strukoviny, obilniny, mliečny nápoj a dvakrát do týždňa zemiaky. Je
veľmi ťažké skĺbiť zásady správnej výživy s chuťami a preferenciami stravníkov (či už
detí alebo dospelých), preto sa nedá vždy všetkých uspokojiť. No je treba hľadať
správnu strednú cestu a snáď sa nám to trochu aj darí.
5. Koľko máte zamestnancov v kuchyni?
Okrem mňa pracuje v kuchyni ... (krížovka na str. 8 )
6. Aké je najobľúbenejšie jedlo detí? A vaše?
Deti majú asi najradšej špagety s mletým mäsom. Ja osobne
mám veľmi rada zemiakové knedličky plnené údeným mäsom
s kyslou kapustou.
7. Čo robíte vo voľnom čase?
Rada športujem - rekreačne hrám volejbal, lyžujem a plávam. Okrem toho si rada
prečítam nejakú detektívku.
Ďakujeme krásne za zaujímavý rozhovor a želáme veľa spokojných stravníkov .
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Čo sa deje na našej škole.....
4.12. – Beseda s pani spisovateľkou
Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková nás
poctila svojou návštevou. Deti z prvého stupňa sa
s ňou, jej manželom a psíkom Gordonom stretli
v telocvični a podebatovali o jej knižkách plných
zvieratiek, ktoré sú inšpirované príbehmi jej psíka
Gordona. Bolo to veľmi milé stretnutie a deti mali plno zvedavých otázočiek.

6.12. - Mikuláš v školskej družine
V deň svätého Mikuláša deti v ŠKD nedočkavo
očakávali príchod Mikuláša. On ich nesklamal a deti ho
potešili básničkami a pesničkami. Za odmenu ich
obdaroval sladkým balíčkom, na ktorý sa tak tešili.
Šibalské deti postrašil čert a tie dobré anjel
ubezpečil, že prídu aj o rok. Veľká vďaka patrí
šikovným pani družinárkam za prípravu tohto milého
popoludnia.
Aha, ako nám to pristalo 

6.12. - Šľahačková princezná
divadelné predstavenie
Bola raz jedna šľahačková princezná zo
Šľahačkového kráľovstva. Jedného dňa poslal pán
kráľ vrabca do troch kráľovstiev, aby našiel pre
ňu nejakého princa. Princeznej sa nakoniec
z troch princov zapáčil ten tretí, kvetinový princ.
Ale kráľovi a dvorným dámam sa nepáčil, lebo mal
otrhané šaty. Tak vrabec milého princa pozval do salóna a tam mu vybral pekné
oblečenie. Pán kráľ mu dovolil oženiť sa s princeznou a po svadbe sa princ
a princezná presťahovali do kvetinového kráľovstva. Ale princezná zabudla, že sa
v noci premení na šľahačku. Preto utiekla do lesa, aby ju jej princ ráno neuvidel.
Prví dvaja princovia, urazení, že si ich nevybrala, ju našli spať na veľkom kameni a
zakliali ju. Samozrejme, že ju jej princ išiel hľadať a potom žili šťastne až do
smrti... Tak toto mohli vidieť naši piataci a šiestaci na doskách Slovenského
Národného Divadla v Bratislave. Celé predstavenie bolo veľmi nápadité s krásnymi
kostýmami a úžasnou hudbou a pesničkami. Ďakujeme p. uč. B. Štefanovičovej za
vybavenie lístkov. Veď do SND sa len tak nedostaneme.
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11.12. – Vianočná Viedeň – exkurzia
Dňa 11.12. 2018 sme sa my, žiaci 7. až 9. ročníka
zúčastnili exkurzie do Viedne. Ráno sme nastúpili
do autobusu a odviezli sa priamo do mesta. Odtiaľ
sme sa presunuli do neďalekého „Haus des
Meeres“, teda „Domu mora“. Mohli sme tam vidieť
mnoho zaujímavých zvierat - napríklad rôzne
druhy rýb, obojživelníkov a plazov, od tých
najmenších až po veľké krokodíly, korytnačky,
ropuchy či chobotnice. Z terasy na 9. poschodí
sme si pozreli krásny výhľad na celú Viedeň. Ďalej
sme sa presunuli na najväčšie trhy vo Viedni, kde sme si pri drobných nákupoch
vyskúšali naše znalosti z nemčiny (a niektorí aj z angličtiny ). Malo nasledovať
prírodovedné múzeum, ale keď sme prišli, zistili sme že je zatvorené. Našťastie
je oproti historické múzeum, kde sme sa na chvíľu išli poobzerať a počkali sme na
autobus, ktorý nás odviezol k poslednej zastávke – čokoládovni v Kitsee. Tu sme si
pokúpili rôzne sladkosti a iné dobroty, niektoré z nich sme priniesli aj domov .
Jedno veľké ďakujeme patrí pani učiteľke

A. Smrekovej, ktorá tento výlet

organizuje každý rok pre všetkých zodpovedných nemčinárov za odmenu.

12. a 13.12 - Pytagoriáda – školské kolo
Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže. Zúčastnilo sa jej
vyše 70 šikovných matematikárov z 3. až 8. ročníka. Do okresného kola postúpili
tí, ktorí mali 10 príkladov z 15-tich správne - 6 detí z 1. stupňa a 14 detí z 2. stupňa.
Okresné kolo sa uskutoční v Malackách v marci. Budeme všetkým držať palce.

18.12 Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí
Dňa 18.12. 2018 prebehlo školské kolo „Šalianskeho
Maťka“. Napriek tomu, že povesti nie sú až také
jednoduché na čítanie a učenie sa naspamäť, našlo sa
dosť detí z 2.-7. ročníka, ktoré sa zúčastnili. Z troch
kategórií postúpili do okresného kola víťazky:
2.-3.roč. - Dorotka Pastierová, 3.B
4.-5.roč. - Laura Strošová, 4.B
6.-7.roč. - Anetka Trnovská, 6.B
V okresnom kole v Malackách 25.1. 2019 sa najviac darilo Dorotke Pastierovej,
ktorá obsadila pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme 
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20.12 - Prváčikovia na obecnom úrade
Naši prváčikovia sa so svojimi pani
učiteľkami Saškou Partlovou a Luciou
Malinovou vybrali v predvianočnom čase
na obecný úrad, aby pozdravili nášho pána
starostu Bc. M. Zálesňáka a zamestnancov
obecného úradu. Zaspievali im vianočné
koledy a vinše a všetko si tam poobzerali
a za odmenu dostali sladkosti.
Bola to pre nás veľká česť, ďakujeme pán starosta...

21.12. – Vianočná besiedka – prvý stupeň
V posledný deň pred prázdninami sa chodba na prvom
stupni zmenila na čarovné miesto. Miesto plné
sviatočnej nálady, krásnych vianočných piesní, vinšov
a scénok. Každá trieda si pripravila krátky program,
ktorý

navodil

sviatočnú,

atmosféru. Spoločne sme si
navzájom

popriali

pekné

vianočné sviatky a šťastný nový rok a na záver sme si
všetci zaspievali nádherné slovenské koledy. Strávili sme
spolu kúzelné predpoludnie. Za infošky ďakujeme p. uč.
Evičke Horváthovej.

16.1 Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Sebastián Benkovič z 8.B. dosiahol na olympiáda v anglickom jazyku veľký úspech.
V konkurencii 13 ôsmakov a deviatakov z celého okresu Malacky získal v kategórii
1B úžasné 2. miesto. BLAHOŽELÁME a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

30.1 Matematická olympiáda – okresné kolo 5-ci a 9-ci
Na matematickú olympiádu sa záujemci poctivo pripravovali s p. uč. B.
Štefanovičovou (5-ci) a A. Goliašovou (9-ci) už v domácom kole. Len úspešní
riešitelia tohto kola sa mohli zúčastniť okresného kola, kde mali vyriešiť 3 príklady
za 2 hodiny - piataci a 4 príklady za 4 hodiny -deviataci. A ako to celé dopadlo?
Najlepšie sa darilo Zuzane Marošovej a Viliamovi Ďatkovi z 5.B, ktorí sa stali
úspešnými riešiteľmi. GRATULUJEME !!!
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Naše projekty
Vtáčie búdky .

technická výchova

Na hodinách technickej výchovy sme sa my,
žiaci 5-8.ročníka spolu s p. uč. Máriou
Križanovou podieľali na výrobe vtáčích búdok
a krmiva pre vtáčiky. Najskôr sme pomocou
dreva a nástrojov na opracovávanie dreva
vytvorili búdky. Zo slnečnicových semienok
a masla sme ručne vytvorili krmivo pre vtáčiky,
ktoré sme následne presunuli do búdok. Búdky
sme rozvešali po celom areáli školy. V búdkach
sme už zazreli aj prvé hladné vtáčiky, ktoré sa dobrotkám v tejto zime určite
veľmi potešili .

- eTwinning projekt
V predvianočnom čase sme sa zapojili do
ďalšieho krásneho medzinárodného projektu.
Spolupracovali sme na ňom s 8 ďalšími školami. Každá bola z inej európskej krajiny
(Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Srbsko, Nemecko, Poľsko,....), ale všetky
máme spoločné to, že sa učíme angličtinu ako prvý cudzí jazyk. Projektu sa
zúčastnili naši piataci na hodinách angličtiny, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Vytvorili sme krásne vianočné pozdravy, kde sme napísali vianočné vinše a naše
tradície aj po anglicky aj po slovensky. V druhej časti projektu sme naspievali
vianočnú koledu „Šťastie, zdravie...“ s hudobným doprovodom harmoniky, huslí
a zobcovej flauty. Link k nahrávke (na www.soundcloud.com) sme uložili ako QR
kód, ktorý sme spolu s vianočnými pozdravmi poslali poštou na adresy
zúčastnených škôl. No a potom sme už len s napätím očakávali, kedy aj my
dostaneme poštu zo zahraničia. Všetky vianočné
pozdravy sme nakoniec vystavili na nástenke na
dolnej chodbe, ktorú sme si v rámci angličtiny
poprezerali. Ďakujeme všetkým nápomocným p.
učiteľkám Danke Valovičovej (ANJ), Andrejke
Smrekovej (HUV a VYV), Andrejke Keszi (VYV)
a tiež bn Hanke Zálesňákovej z 5.B za hru na
flaute. Nemáme síce fotku, ale takto úžasne nás
zvečnila Zuzka Marošová z 5.B. Ďakujeme 
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Z našich prác
Na hodine slovenského jazyka dostali naši deviataci zadanie: „Prečo mám rád
Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vybrané práce sme zaslali aj do
rovnomennej súťaže. Uvidíme, či sa budú páčiť porote tak ako nám...

Dúha na oblohe
Spravím nesmelý krok vpred,
navôkol len ohlušujúce ticho.
Čaká ma svet bez ľudí a bez viet
iba kvet na míle ďaleko.
Začujem smiech detí,
otočím hlavu vpravo.
Vidím sneh ako letí,
pomaly, pomaličky, nemá naponáhlo.
Zrazu cítim silný vietor na tvári,
prebudil moje vlasy.
V horách mám takto celý svet ako na dlani.
Sú to Tatry, koruna Slovenskej krásy.
Spravím smelý krok
a dotknem sa jedného z pokladov zeme,
ktorý tu bol už počas dávnych dôb.
Naše zlaté more, nie vždy nemé.
Otočím hlavu vľavo,
zacítim lepkavú vôňu živice.
Je mimo mňa žitia dravosť,
len príbehy prastarej borovice
a zvuky voľnosti.
Objatie priateľov, objatie rodiny,
pocit istoty, vôňa čaju,
najkrajšie spomienky z domoviny
ma priviedli naspäť k rodnému kraju.
Slovensko, srdce Európy,
Nie je kus zeme ako každý iný.
Je dúhou na oblohe, je oázou v púšti,
Je odpoveďou na otázku, kde sú ľudia milí.

(Daniela Ivanická, 9.A)
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz športy po anglicky 

Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú
otázočku: Koľko ľudí pracuje v našej školskej jedálni okrem pani vedúcej?

Futbal
Ľadový hokej
Plávanie
Hádzaná
Behanie
Korčuľovanie
Bicyklovanie
Ping-pong
Lyžovanie
Skákanie
Jazdenie na koni

2.

Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.

Skúste začať s najkratšími slovíčkami, skúšajte,
špekulujte... Ak zistíte, čo je čo, prečítate si vtipný inzerát.
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvizu. Odpovede na
minulé otázočky ste všetky mohli nájsť priamo v časopise
číslo 2. Zo správnych odpovedí sme vylosovali tentokrát
Tamarku Badrnovú z 2.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne
za pani učiteľkou D. Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede
nájdete v tomto časopise.

1. Ako sa volá naša pani vedúca
školskej jedálne?
a) Ing. Silvia Dudeková
b) Ing. Sylvia Dudeková

2. Súťaž Šaliansky Maťko je
súťaž v recitovaní čoho?
a) povestí
b) vtipov
c) básní

c) Ing. Sylvia Dutková

3. Ako sa volal čarodejník,
ktorý nás privítal na karnevale?
a) Rukas
b) Rukabuk
c) Rumburak
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách.
Pripíšte tam aj svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás opäť vylosuje .

Zoškova poradňa
Problém : Pani
učiteľky často čakajú,
kým všetci skončia.
Ale ja to už mám dávno
hotové a musím čakať.
Čo mám robiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
 No neodporúčam celkom začať
sa vrtieť alebo vykrikovať, to
tým pomalším žiakom určite
nepomôže zrýchliť.
 Môžeš sa prihlásiť a vypýtať si
od pani učiteľky ďalšiu úlohu.
 Alebo maj poruke papier
a pero a môžeš sa hrať hru:
skús zmeniť hociktoré 1
písmenko v anglickom slovíčku
tak, aby vzniklo nové slovo ...
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A už sú tu ďalšie krásne anglické nápisy. Aha, čo sme
objavili na našich tričkách za posledný mesiac... Na tom
vidíte, že angličtina je všade okolo nás .

Skúste pospájať, čo k čomu patrí.
Môj vlastný
spôsob ako byť
perfektná.

Vyber si svoju
príchuť.

Milujem ťa, ale
vybrala som si
módu a trblietky.

Nech sa vždy
stretávame s úsmevom.

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová
a alternatívne rocková hudobná skupina
z Las Vegas založená v roku 2008. Pre
širokú verejnosť na celom svete sa
preslávili najmä piesňou „Radioactive“.
Ich hudba je často popisovaná ako
pozitívna a povznášajúca. Skupina sa zdržiava od používania hrubých výrazov vo
svojich textoch alebo na koncertoch. Meno skupiny je anagram, pôvodné slová sú
známe len jej členom.

Bad Liar – Zlý klamár
Oh hush my dear, it's been a difficult year
And terrors don’t prey on innocent victims
Trust me darlin', trust me darlin'

Oh ticho drahá, bol to náročný rok
A hrôzy netýraj nevinné obete
Ver mi drahá, ver mi drahá

It’s been a loveless year
I'm a man of three fears
Integrity, faith and crocodile tears

Bol to rok bez lásky
Som muž s tromi strachy
Bezúhonnosť, viera a krokodílie slzy

Trust me darlin', trust me darlin'

Ver mi drahá, ver mi drahá

So look me in the eyes
Tell me what you see
Perfect paradise
Tearing at the seams
I wish I could escape it
I don't want to fake it
I wish I could erase it
Make your heart believe

Tak sa mi pozri do očí
Povedz, čo vidíš
dokonalý raj
Trhajúci sa vo švíkoch
Kiež by som z neho mohol utiecť
Nechcem to len hrať
Kiež by som to mohol zmazať
Prinútiť tvoje srdce veriť

But I'm a bad liar, bad liar
Now you know....

Ale ja som zlý klamár, zlý klamár
Teraz už to vieš...
11

Veselo a ešte veselšie
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou,
ale nestihol.

A niečo zo zahraničia

Evolution of
selfies:
What was the
trend in 2018?
???

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

Jupííí !!!
Lyžovačka je super.

Len dúfam, že sa našim
siedmakom nestane ....

to, čo mne. AU...

Tento časopis sme robili my:
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