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4/2018-19        Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor 

Ahoj decká,   
   tak čo, uhádnete, kto je na tejto fotke?  

  

Azda nejakí kozmonauti, či moderní snehuliaci? Asi ste si domysleli, že sú to naši 
siedmaci, ktorí sa zúčastnili týždeň pred jarnými prázdninami tradičného 

lyžiarskeho kurzu. Podľa pani 
učiteliek Andrejky Hubekovej 
a Renátky Bukovinovej sa tento rok 
„školská lyžovačka“ výnimočne 
vydarila. Počasie bolo ako 
vystrihnuté z katalógu, všetci 
dvadsiati siedmaci sa naučili 
výborne lyžovať a hlavne nikomu sa 
nič nestalo. Podrobnosti a „pikošky“ 
od priamych účastníkov sa dozviete 
na strane 4. 

 

 

 

 

Viac fotiek z lyžiarskeho výcviku nájdete na 
WWW.ZSZOHOR.SK. 
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pani PaeDr. Andreou Prečuchovou Štefanovičovou, PhD   
 
Od februára 2018 pracuje na našej škole aj školská špeciálna 
pedagogička. Nie každá škola má tú možnosť, ale my sme veľmi radi, 
že ju máme, pretože deti, ktoré majú problémy s písaním, čítaním, 
počítaním, či pozornosťou dostanú od špeciálnej pedagogičky 
Andrejky odbornú pomoc. A keďže sme sa o nej a jej práci chceli 
dozvedieť viac,  spýtali sme sa jej zopár zvedavých otázočiek.  

1. Čo všetko patrí k Vašej práci? 
Moje práca je veľmi rôznorodá, to znamená, že hoci sa väčšinu 
pracovnej doby venujem deťom, mám aj iné povinnosti. Napríklad si vyhľadávam 
informácie, ako najlepšie deťom pomôcť (pretože sa učím celý život), stretávam sa 
s rodičmi a pod. 

 
2. Čo Vás na tom najviac baví?  

Vždy som chcela pracovať s deťmi. Je to veľmi pekná práca, pretože si myslím, že 
každý je niečím výnimočný. Aj keď má napríklad problémy s matematikou alebo pri 
písaní diktátov, netreba sa hneď vzdávať. Baví ma hľadať s deťmi nové možnosti, ako 
prekonávať prekážky.  

 
3.Ak má žiak pocit, že Vás potrebuje, môže prísť 
aj sám? 
Samozrejme. Som tu pre každého, kto potrebuje moju 
pomoc.  
 

4. Kedy a kde Vás môžeme nájsť? 
Moja kancelária sa nachádza v B pavilóne na prízemí (pri 
kuchynke). Žiaci a učitelia ma môžu vyhľadať 

kedykoľvek počas alebo po vyučovaní. Pre rodičov mám určené konzultačné hodiny, ktoré 
spolu s kontaktom a ďalšími informáciami nájdu na stránke našej základnej školy 
(www.zszohor.sk/specialny-pedagog). 

 

5. Akým aktivitám sa ešte na našej škole venujete? 
Už dlhodobo spolupracujem s detskou hudobnou skupinou „Vega“. Je to ďalšia možnosť, 
ako pomáhať rozvíjať nadané deti v našej škole – a že ich nie je málo! 

 

6. Čo robíte rada vo voľnom čase? 
Vo voľnom čase sa venujem najmä svojej rodine. Vymýšľame si rôzne aktivity, ktoré 
nám spríjemňujú každodenný život – chodíme plávať, do kina, hráme sa rôzne hry. 
Okrem toho ...... (dokončenie nájdete v krížovke na strane 8 ) 

Ďakujeme krásne, že ste si našli na nás čas  
a želáme Vám veľa radosti z práce na našej škole... 

Na slovíčko s ..... 
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Čo sa deje na našej škole..... 
 

12.2. Hokejový turnaj o pohár primátora mesta Malacky – chlapci 
                                                                  
Dňa 12.2.2019 sa uskutočnil  
hokejový turnaj v Zámockom 
parku v Malackách. Zúčastnilo sa 
ho 11 šikovných hokejistov 
z našej školy, z ktorých p. uč. R. 
Bukovinová vytvorila dva tímy. 
V konkurencii  13 družstiev naši 
chlapci  získali 1. miesto a 4. 
miesto. A viete čo je najlepšie? 
Že si kamarátsky držali palce a vo výbornom počasí si všetci super zahrali. Blahoželáme !!!  

 
13.2.2019 Hokejový turnaj o pohár  

primátora mesta Malacky - dievčatá 

Vedeli ste,  že aj naše dievčatá vedia hrať hokej? Dňa 
13.2.2019 sa aj ony zúčastnili hokejového  turnaja 
v Zámockom parku v Malackách. Sedem športovkýň 
vybojovalo v konkurencii 6 tímov krásne 2.miesto. 
Sprevádzala  ich p. uč. A. Hubeková. 

Víťazné poháre si môžete pozrieť vo vitríne na dolnej 
chodbe na druhom stupni. 

 

22.2 – Exkurzia v Kníhtlači Gerthofer - štvrtáci 

V piatok 22.2.2019 išla naša trieda 4.B na exkurziu do kníhtlače Gerthofer. Najprv nám 
p. Gerthofer ukázal obrovské stroje na tlačenie plagátov. Potom nám ukázal stroj na 
rezanie papierikov, ten nás zaujal najviac. Nakoniec sme videli stroj na balenie do obalu. 
Po čase sme sa presunuli do druhej budovy. Tam sme videli predprípravu toho, čo sa ešte 
tlačiť bude a ukázali sme si, ako by vyzeral napr. 
pomaranč, ak by tam nebola nejaká z týchto farieb: 
čierna, modrá, červená a žltá. Následne sme videli, 
ako je to úplne na začiatku výroby, keď na špeciálny 
papier z kovu stroj vybodkoval obrázok. Na konci 
exkurzie sme dostali pexeso a pekný zápisník. Táto 
exkurzia sa nám veľmi páčila a ďakujeme za možnosť 
pozrieť sa sem. (Eliška Netriová zo 4.B. Ďakujeme...)  

 

 
A takto im to pristalo...   
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16-22.2 Lyžiarsky výcvik - siedmaci 

My, žiaci siedmeho ročníka sme sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Krpáčove pri Brezne. 
V sobotu ráno sme sa všetci stretli pred kultúrnym domom, kde sme s p.uč. A. Hubekovou 
nastúpili na autobus, ktorý nás najskôr odviezol do Jakubova. Tam nastúpili ďalšie deti, 
ktoré s nami na lyžiarsky kurz šli. Po asi 4-hodinovej ceste sme dorazili na náš hotel, kde 
nás už s nadšením čakala p. uč. R. Bukovinová. Vybalili sme veci z autobusu, oddýchli sme 
si na izbách a potom  sme sa už obliekli do lyžiarskych vecí, dali na seba lyžiarky a lyže 
a vybrali sme sa na lúku, ktorá bola pred hotelom. Tam sme si vyskúšali rôzne cviky, pri 
ktorých sme sa aj zabavili. Po cvičeniach nás pani učiteľky oboznámili s naším svahom, na 
ktorom sme lyžovali celý týždeň. Keď sme podvečer prišli naspäť do hotela, už nás čakala 
teplá večera.  Po večeri sme následne mali program, ktorý nám každý večer vymýšľali naše 
krásne pani učiteľky. Pred večierkou nás čakal najťažší moment..... rozlúčiť sa s našimi 
mobilmi .  

Náš deň vyzeral takto: ráno sme vstávali o 7:15, naraňajkovali sme sa a potom sme sa už 
vybrali na svah. Tam sme sa obuli, rozcvičili a celé 3 hodiny (s menšími prestávkami) sme 
strávili na svahu. Po obede sme si trochu oddýchli a vybrali sa zase na svah. Na lyžiarskom 
výcviku nebolo nič, s čím by sme neboli spokojní a najviac sa nám páčilo, ako sme boli super 
partia. Lyžiarsky sme si neskutočne užili a zostane nám v pamäti na dlhú dobu. Pani 
učiteľkám ešte raz veľmi pekne ďakujeme za všetko. (Saška a Táňa, 7.B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. MDŽ v stacionári - štvrtáci 

V piatok 8.marca sme prišli do stacionára v Zohore spolu s Laurou, 
Matúšom a pani učiteľkou Prečuchovou Štefanovičovou. Matúš tetám 
rozdal kvetiny a potom sme všetci spolu piekli párky v cestíčku a syrové 
tyčinky. Počas ich prípravy sme sa rozprávali a nakoniec si spolu 

pochutili. Prežili sme krásne popoludnie a tešíme sa na ďalšiu návštevu stacionára. (Za 
správu ďakujeme Adrianke Goliašovej, 4. B) 

 

 
Aha, ako nám to pristalo... 



5 
 

 

12 a 13.3. Zúbkove pramene – školské kolo           
V utorok a v stredu popoludní sa uskutočnilo školské kolo 
v recitovaní poézie a prózy. V regióne Záhorie sa táto súťaž volá 
„Zúbkove pramene“, podľa známeho spisovateľa, publicistu a 
prekladateľa Ľuda Zúbka, ktorý sa narodil v Malackách.  

Na prvom stupni sa zapojilo 19 žiakov a na druhom stupni 20 žiakov, 
ktorí súťažili v 6-tich kategóriách. Vo vzduchu sa vznášali krásne 
verše či príbehy, ktoré nám dovolili sa na chvíľku zastaviť 

a započúvať sa. Všetci, čo prekonali trému a svoju lenivosť (hlavne na druhom stupni ), 
boli okrem dobrého pocitu odmenení aj sladkou odmenou. Odborná porota, zložená s pani 
učiteliek slovenčinárok, nakoniec vyhlásila nasledujúce výsledky :  

1. kategória (2ci-4ci) - poézia               1. kategória (2ci-4ci) - próza                                               
    1. Dorota Pastierová – 3.B                  1. Laura Strošová – 4.B                  
    2. Lucia Reszková, 2. B                 2. Júlia Beňadiková -  2.A 

                       3. Aneta Huszárová – 2.A 
 
 
 
 
 
 
 

2. kategória (5ci–6ci) - poézia                                                                
    1. Aneta Trnovská – 6.B                                                
    2. Sandra Ritomská – 6.B                                                             
    3. Johana Badrnová – 5.A                      
     

3. kategória (7ci–9ci) - poézia                                                                 
   1. Daniela Ivanická – 9.A                       
   2. Karolína Havlíková – 8.A   

 
 

Ďakujeme odbornej porote 
a všetkým divákom, ktorí si našli čas 

a prišli sa pozrieť.  

Víťazky nás reprezentovali 
v obvodnom kole v Stupave 21.3. 

Veľmi pekne sa darilo Hanke 
a Dorotke, ktoré obsadili vo svojich 

kategóriách krásne 2.miesta.  

A najväčšiu radosť nám urobila deviatačka Daniela Ivanická, ktorá získala 1.miesto a 
postupuje do okresného kola v Malackách. BLAHOŽELÁME    

 

 

2. kategória (5ci–6ci) - próza  
     1. Hana Zálesňáková - 5.B  
     2. Alexandra Šimoníková – 7.B 
     3. Tatiana Kožíková -7.B   

 3. kategória (7ci–9ci) - próza 
       1. Hana Strelková – 8.A 
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             28.3 – DEŇ UČITEĽOV 

Milé naše pani učiteľky a páni učitelia, z redakcie Zoška Vám zo 
srdiečka želáme:  

 šikovných žiakov 
 viac peniažkov 
 žiadnu inšpekciu 
 veľa sladkostí na obalenie nervov 
 chuť opravovať písomky 
 ... a všetko, čo si tajne želáte, nech sa Vám splní.  

                             A my sa postaráme o to, aby ste sa v práci nenudili    

 

Výsledky jesenných súťaží 
 

 

Všetkovedko  

Celoslovenskej súťaže „Všetkovedko“ sa spolu  zúčastnilo z našej 
školy  37 žiakov z 2. až 4.  tried. A tu sú výsledky tých najlepších:  
Druháci  - Adam Netri, Igor Rovný, Aneta  Huszárová 
Tretiaci  - Tamara Štefanovičová, Bruno Masár, Dorota Mackovičová 
Štvrtáci - Eliška Netriová, Anna  Dudeková, Zuzana Miklášová 

Po spočítaní všetkých bodov sme zistili, kto získal titul VŠETKOVEDKO  školy a bola to  
Eliška Netriová z 4.B. Presný počet získaných bodov a celkové poradie si každý môže 
zistiť podľa svojho kódu na internetovej stránke súťaže. (Za infošky ďakujeme p. uč. 
M.Hrodekovej) 

 

Expert geniality show 

Z 32 zúčastnených žiakov sa najlepšími z našej školy stali títo žiaci: 

 Michal Dudek z 6.B  v téme „Päť jazykov kultúry“ dosiahol 99. miesto. 
 Martin Cenko z 7.B v téme „Tajomstvá prírody“ obsadil 113. miesto.  
 Tomáš Dudek z 8.B v téme „Mozgolamy“ skončil na  125. mieste. 
 Martina Kovárová z 9.A získala v téme „Do you speak English?“ 105. miesto.  
 Timea Valovičová z 9.B v téme Mozgolamy dosiahla úžasné 42. miesto.   

Po sčítaní oboch tém sa na najvyššom mieste v celkovom poradí z našej školy umiestnil 
Viliam Ďatko z 5.B (235.miesto) a tak ho vyhlasujeme za EXPERTA školy... Svoje skóre 
si každý môže pozrieť podľa svojho kódu na internetovej stránke súťaže. Okrem toho 
p.uč. E. Reszková dala výsledky aj na nástenku „Sieň slávy“ na dolnej chodbe. 
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Z našich prác 
Na hodine slovenského jazyka dostali naši štvrtáci úlohu napísať autorskú 
rozprávku. A toto vzniklo v ich šikovných hlavičkách. 

 

Nešťastná pani učiteľka 

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná trieda 4.B. 
Pani učiteľka mala čarovné ukazovadlo, ktoré samo učilo. 
Lenže jedného dňa toto ukazovadlo začalo robiť hlúposti 
a deti sa prestali učiť a robili hlúposti s ním. A takto to 
šlo 3 dni. Pani učiteľka bola veľmi smutná a nevedela, čo má robiť. Až na štvrtý 
deň na okno triedy 4.B zaklopalo 7 holubíc a hovorili: „Zlom ukazovadlo nad 
katedrou na pravé poludnie a tvojho nešťastia bude koniec.“ Ako počula, tak 
urobila. Na druhý deň už mala pani učiteľka pokoj. No nie tak úplne, všetci vieme, 
že sa sem-tam nájde nejaký žiak bez domácej úlohy, ale to by sme išli do inej 
rozprávky. Aj keď Vám prezradím, že pre tých previnilcov máme na povale miesto. 
A na konci vyučovania zazvonil zvonec a vyučovania aj rozprávky bol koniec.. 

                                                        Túto rozprávku napísala Eliška Netriová zo 4.B. 

O zázračnom psovi 

Za 7 dedinami a za 7 domami, bola dedina, v ktorej bola škola 
a v tej škole bola trieda 4.B.Trieda 4.B bola neobyčajná, bol 
v nej strážny pes Laky, ktorý pomáhal pani učiteľke a ešte 
k tomu vedel aj hovoriť. Jeden deň pani učiteľka opravovala 
písomky. Keď opravovala písomku jedného 
žiaka, pošepkal Laky pani učiteľke do uška: 

„Ten chlapec podvádzal, on použil zázračné pero!“. Pani 
učiteľka žiaka vytrestala a dala mu napísať písomku celú 
odznova, ale tento krát bez zázračného pera. Lenže on aj tak 
napísal písomku na 1 bez chyby. Vtom zazvonil zvonec 
a rozprávky je koniec. 
                                                       Túto rozprávku napísala Zuzka Sabolová zo 4.B. 

Ďakujeme p.uč. Mirke Hrodekovej za poskytnutie rozprávok.  
A niektoré ďalšie uverejníme v novom čísle  
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Krížovky a hlavolamy 
 

1.    Krížovka zo strany 2 – tentoraz zase po anglicky  

             Ak ju vylúštite, zistíte odpoveď na našu zvedavú otázočku:  
Čo ešte rada robí naša pani špeciálna pedagogička Andrejka vo voľnom čase? 

G C V E L M W R I 

N R L A D I N E G 

I A V O N M G M N 

N A R T U N I M I 

I M E T I D A U W 

A R U R P E Y S O 

R A P Y D N I W N 

C S S U N N Y I S 

W E A T H E R E M 

 

__ __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __ __   __   __ __ __ __ __ __  
 

 
 

 

 2.    Kryptogram - každé číslo znamená jedno písmenko.  

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

 

 

 

       Naša téma – počasie  

 Jar 
 Leto 
 Jeseň 
 Zima 
 Prší 

 

 Zamračené 
 Sneží 
 Slnečno 
 Fúka 
 Počasie 

 



9 
 

 

 

                                                         

Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvízu. Odpovede na 
naše otázky ste mohli nájsť v časopise číslo 2. Zo správnych 
odpovedí sme vylosovali tento krát z prvého stupňa Lukáša 

Seliča z 1.A a z druhého stupňa Huga Zálesňáka zo 6.B. Pre sladkú odmenu si 
môžete prísť do veľkej zborovne za pani učiteľkou Valovičovou. A tu sú naše nové 
otázočky. Všetky odpovede nájdete v tomto čísle. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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

Zoškova poradňa 

 

 

 

 
 
 

 

Problém : 
Spolužiaci stále 

vyrušujú cez 
hodinu a potom sa 
neviem sústrediť. 

Čo mám robiť? 

Odpoveď :   
 Je pravda, že niektorí žiaci sa 

nevedia vhodne správať na 
hodine a vyrušujú aj ostatných. 
Musíme ich to postupne naučiť. 

 Možno, keď mu povieš aj ty 
(slušne), že ti vadí, keď ťa 
vyrušuje, a nie iba pani 
učiteľka, tak sa nad sebou 
zamyslí. 

 Môžeš mu ponúknuť, že sa 
s ním budeš po hodine hrať, 
alebo mu pomôžeš s úlohami, 
keď bude na hodine dobrý... 

Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej 
schránky na chodbe.  

Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!! 

 

3. Čo ukradli Zoškovi v komikse?                                                                                
         a) desiatu 
              b) domácu úlohu 
                   c) školskú tašku 

1. Koľko tímov (chlapci a dievčatá)                                         
bojovalo na hokejovom turnaji spolu? 
     a) dva 
              b) osem 
                      c) tri 

2. Kde boli naši siedmaci na lyžovačke? 
    a) na Chopku 
         b) v Krpáčove 
              c)  na  Mount Evereste 
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Štvrté číslo prináša štvrtú sériu zábavných nápisov na 
tričkách. Preto je dobré učiť sa po anglicky, aby sme si 

omylom na seba neobliekli niečo až príliš vtipné . 
 
   

                Skúste pospájať, čo k čomu patrí. 
 
 
dobre 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

      
 
        

 

 

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

 

 

 

 

Som 
v energeticky 

šetriacom 
móde. 

Uteč z reality, 
stlač štart. 

Neveríme, čo 
dávajú dnes 

v telke. 

Nový deň, 
nové šance. 

Urob dnes 
niečo dobré. 
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      Hudobný kútik              
  

The Chainsmokers 
The Chainsmokers je americké DJ duo. Jeho členmi 
sú Andrew Taggart a Alex Pall. V roku 2014 
zaznamenali prelom s piesňou „#Selfie“, ktorá sa vo 
veľa krajinách dostala do top 20.  Ich debutové CD s 

názvom Bouquet vyšlo v októbri 2015 spolu so singlom „Roses“, ktorý dosiahol top 
10 amerického rebríčku Billboard Hot 100. Pieseň „Don't Let Me Down“ sa stala 
ich prvým singlom v top 5 a vyhrala Cenu Grammy za najlepšiu tanečnú nahrávku.   
 
          
                      Sick boy - Chorý chlapec 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pochádzam z východnej časti Ameriky 
Kde volíme hrdosť nad charakterom 

A môžeme si vybrať stranu 
ale toto sme my, to sme my, to sme 

 
Žijem v západnej časti Ameriky 

Kde z klamstiev pradú víly prach 
A my máme na výber, 

ale toto sme my, to sme my, to sme 
 

A never tomu narcizmu 
Keď sa všetci predvádzajú 

A čakajú, že ich budeš počúvať 
Nenechaj sa pomýliť, žijem vo väzení 

čo som si postavil, je to moje náboženstvo 
A oni hovoria, že ja som ten chorý chlapec 

To sa ľahko hovorí, keď nie si ten, kto riskuje,  
chlapče, vitaj do narcizmu 

Sme spojení pod našou ľahostajnosťou 
 

Pochádzam z Východnej časti Ameriky 
Kde sa znecitlivuje hystériou 

A môžeme si vybrať, 
ale toto sme my, to sme my, to sme... 

 
I'm from the East side of America 

Where we choose pride over character 
And we can pick sides,  

but this is us, this is us, this is 
 

I live on the West side of America 
Where they spin lies into fairy dust 

And we can pick sides,  
but this is us, this is us, this is 

 
And don't believe the narcissism 

When everyone projects 
And expects you to listen to 'em 

Make no mistake, I live in a prison 
That I built myself, it is my religion 
And they say that I'm the sick boy 

Easy to say, when you don't take the risk,  
Boy, welcome to the narcissism 

We're united under our indifference 
 

And I'm from the East side of America 
Where we desensitize by hysteria 

And we can pick sides,  
but this is us, this is us, this is... 
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Veselo a ešte veselšie                                                               
  

  

 
 

                

 

 

 

 

 

 

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

 
 

  

 

                              

                                                                               

               Tento časopis sme robili my: 
  

 

 

  A niečo zo zahraničia... 

 

Učiteľ sa pýta:  

- Keby pred somára postavili jedno vedro s vodou  

a druhé s alkoholom, z ktorého by sa napil?  

- Z toho, v ktorom je voda!  

- Správne, a prečo?  

- Pretože je somár  :-)  

Z našich poznámok: 

Takto sa vyznamenali naši šiestaci na 
jednej hodine nemčiny: 

Nemám domácu úlohu z NEJ, lebo: 
 som si ju nezapísal do slovníčka 
 som si ju zabudol vypýtať 
 mi nepovedali, že je úloha 
 som si ju zabudol napísať 
 som si ju napísal, ale zabudol 

som ju doma 
 

 

 

A čo ti ukradli ??? 

CAT THERMOSTAT 

COLD 

HOT


