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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
HOW ARE YOU? Tak toto sa ozývalo našimi chodbami celý týždeň
od 25. do 29. marca. A prečo? Mali sme vzácnu návštevu – prišli traja anglickí
lektori z jazykovej školy Talk talk Courses, s.r.o. - Rob Ganon (UK), Simon
Rattray (UK) a Ciara Stanton (Írsko). Prihlásení záujemcovia z 3.-8. tried sa
zúčastnili tradičného konverzačného kurzu. Učili sme sa konverzovať v 7
skupinách každý deň 2 vyučovacie hodiny – mladší žiaci s Ciarou a 3
vyučovacie hodiny – starší žiaci s Robom a Simonom, ktorí sa v skupinkách
striedali. Preberali sme rôzne témy, ako napríklad televízne programy,
v reštaurácii, v meste, na párty a hrali sme rôzne hry a aktivity na rozvoj
komunikácie. Na konci týždňa dostal každý certifikát o absolvovaní kurzu.
Lektori boli veľmi zábavní
a milí a čosi sa od nás naučili aj
oni - v našom slovenskom
jazyku. Na fotografii nám
zapózovali pred nástenkou,
ktorá bola celý týždeň pozorne
sledovaná, nakoľko sa na nej
nachádzali zoznamy skupín a
ich rozvrhy.
Koordináciu celého týždňa mala
na starosti p.uč. D. Valovičová,
ktorá nám sľúbila, že budeme
mať možnosť zlepšiť si
angličtinu takouto zábavnou
formou aj budúci rok.
Náš časopis nájdete na WWW.ZSZOHOR.SK.

Už sa tešíme... 
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Na slovíčko s .....
Katarínou Zálesňákovou
Ako ste si mohli prečítať v minulých číslach nášho časopisu, o deti v našej škole sa
okrem pani učiteliek a pánov učiteľov starajú aj iní zaujímaví a šikovní ľudia, ktorí
majú rôzne pracovné úlohy. Tento krát vám chceme predstaviť našu pani asistentku
učiteľa Katarínu Zálesňákovú, ktorá má na starosti aj sklad učebníc.
Ako dlho pracujete v našej škole a čomu sa venujete?
V zohorskej škole pracujem už deviaty rok. Začínala som ako vychovávateľka v školskom klube
detí a momentálne už štvrtý rok pracujem ako pedagogický asistent - asistent učiteľa. Okrem
toho mám v našej škole na starosť sklad učebníc a ich objednávanie.
Ako sa objednávajú učebnice?
Učebnice objednávam po dohode s učiteľmi a pani riaditeľkou vždy v novembri na nasledujúci
školský rok. Iba učebnice pre prvákov sa objednávajú až po zápise prváčikov (kvôli správnym
počtom) a to zväčša v máji. Robí sa to cez internet na edičnom portáli, kde je výber všetkých
ministerstvom školstva schválených učebníc. Mojou úlohou je mať v sklade dosť použiteľných
učebníc pre každého žiaka a samozrejme aj nejaké navyše (pre prípad, že počas roka pribudne
nový žiak). Musím aj vytriediť učebnice, ktoré sú zničené a staré a doobjednať nové. Výnimkou
sú jazykové učebnice. Tie si pani učiteľky objednávajú zvlášť a sú veľmi drahé.
Sú učebnice naozaj zadarmo?
Ale kdeže. To nie je pravda. Vy žiaci si učebnice síce neplatíte, ale platí ich ministerstvo školstva
zo štátneho rozpočtu. No a do tohto rozpočtu prispieva každý pracujúci občan, čiže aj vaši
rodičia.
Keď náhodou učebnicu stratím alebo poškodím, čo mámí robiť?
Najlepšie by bolo, aby sa vám to nestalo. Preto treba na učebnice dávať pozor a mať ich
zabalené. Keď už sa to ale stane, treba kontaktovať triedneho učiteľa alebo priamo mňa a ja
dám žiakovi druhú učebnicu. Samozrejme tú stratenú alebo poškodenú žiak bude musieť na
konci školského roka zaplatiť. Na výpočet sumy - určité percento z ceny knihy - existujú tabuľky.
Čím ste chceli byť ako malá?
Musím zaloviť v pamäti...mala som rôzne obdobia. Chcela
som byť spisovateľka, klaviristka, potom neskôr
psychologička, tlmočníčka nemčiny a asi v ôsmom ročníku
ZŠ som sa rozhodla pre ......... (krížovka na str. 8)
Čo robíte vo voľnom čase?
Veľa času venujem mojim deťom. Obe sa totiž venujú športom, na ktoré ich treba voziť, takže
4x do týždňa strávim 3 až 4 hodiny v aute a na rôznych športoviskách. Okrem toho študujem na
vysokej škole a to mi zaberie mnoho času. Veľmi rada čítam, pozriem si televíziu, prečítam
internet a samozrejme sa starám o domácnosť. Príležitostne sadnem na bicykel a rada
cestujem.
A ozaj, pán starosta poslúcha?
Jasné, že poslúcha. On je síce hlava rodiny, ale ja som ten krk, ktorý ňou hýbe. Ale pssst nehovorte mu to... :-)
Ďakujeme krásne za Váš čas a za zaujímavé informácie... 2

Čo sa deje na našej škole.....
20.3 – Biblická olympiáda – dekanátne
kolo v Bratislave
Biblickej olympiády sa s p. uč. B. Šteffekom
zúčastňujeme už niekoľko rokov. Tento rok na
súťažiacich čakali zaujímavé úlohy z Knihy Rút,
Prvej knihy kráľov a Evanjelia podľa Marka. Úplne
nový tím v zložení A. Šimoníková a S. Kožíková
zo 7.B a M. Dudek zo 6.B sa špeciálne pripravoval
aj s p. farárom M. Komorným a vybojoval si krásne 4.miesto. Blahoželáme... .

21.3 – Ponožková výzva k svetovému dňu Downovho syndrómu
Naša škola sa zapojila do milého projektu „Ponožková výzva“. V tento deň sme si
do školy obuli každú ponožku inú, urobili sme pekné fotky v triedach a aj v školskej
družine a poslali sme ich na mailovú adresu projektu. Pri tejto príležitosti sme sa
porozprávali o živote detí s Downovým syndrómom a zapojením do projektu sme
chceli vyjadriť podporu týmto deťom a ich rodinám.
Dátum 21. 3. je symbolický, pretože ľudia s Downovým
syndrómom majú o jeden 21. chromozóm naviac. No a
chromozóm má tvar ponožky. Symbol rozdielnych
ponožiek nám pripomína, že každý sme iný, no práve to
robí náš svet pestrejším a krajším. Ďakujeme všetkým
p. učiteľkám, ktoré sa zapojili a za koordináciu projektu
p. A. Prečuchovej Štefanovičovej a E. Dinušovej.

25.3-29.3 – Lector week – 3-ci až 8-ci
Podrobnosti o špeciálnom týždni s anglickými lektormi ste si už iste prečítali na
prvej strane. Ak sa náhodou čudujete, prečo sa ho nezúčastnili aj deviataci, pre
nich sme z dôvodu prípravy no monitor zorganizovali lektora na začiatok júna.

26-27.3 - Pytagoriáda – okresné kolo v Malackách
Zo školského kola Pytagoriády postúpilo do okresného až 20 šikovných
matematikov. A ako sa im darilo v Malackách? Kombinácia presnosti výpočtov
a rýchlosti sa najviac oplatila Michalovi Dudekovi zo 6.B, ktorý obsadil 1.miesto
a Jakubovi Slezákovi zo 7.B, ktorý skončil na 3. mieste. Medzi úspešných
riešiteľov patria ešte tretiak F. Frndzík, štvrtáčky A. Dudeková, M.
Chalmovianska, A. Z. Rakšányiová, piataci Z. Marošová a V. Ďatko, a ôsmak T.
Dudek. Všetkým blahoželáme a pani učiteľkám ďakujeme za prípravu ...
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29. 3 - Noc s Andersenom – prespávačka v knižnici
Ktorý prvostupniar by už
len chcel stráviť noc
v škole? No všetci, čo radi
čítajú, recitujú a chodia
často do knižnice. Za
odmenu pre 25 z nich pani
knižničiarka Janka spolu
s p.uč. I. Dufkovou a M.
Hrodekovou
pripravili
úžasnú Noc s Andersenom.
Tento rok prijala pozvanie
pani spisovateľka Kristína
Mišovičová, ktorá nám
predstavila svoju novú
knižku pre deti – „Decká z mesta sa (ne)vedia biť.“ S p. uč. Jankou Cabadajovou zo
škôlky sme potom maľovali postavičky školských škriatkov. Boli smutní, veselí,
štrbaví,.... Keď mal každý hotového svojho škriatka, napísali sme svoje priania
a potom sme ich vypustili v balónikoch šťastia do sveta. Celý večer nám spríjemnila
pizza od Adamsa, koláčiky či jahôdky od našich mamičiek a tiež krásna torta
s prskavkami. Zaľahli sme do spacákov až po polnoci a to nás ešte čakala rozprávka
... (no komu by sa už chcelo spať, však?) Hm, ešte že bola na druhý deň sobota. 
Všetkým pani učiteľkám a mamičkám veľmi pekne ďakujeme. A kto by chcel zažiť
takýto úžasný večer budúci rok - hurá do knižnice...

29.3 – Zúbkove pramene – okresné kolo
Srdečne blahoželáme Danke Ivanickej z 9.A ku krásnemu
3. miestu, ktoré si vybojovala v silnej konkurencii malackých
recitátorov v kategórii poézia. Jej diplom si môžete
pozrieť na nástenke „Sieň slávy“ na dolnej chodbe
v pavilóne B.

3.4 – Celoslovenské testovanie – Monitor 9
Na túto stredu sa naši deviataci pripravovali už od septembra. 2 krát do týždňa
vstávali skôr, aby už o siedmej mohli byť v škole a opakovať všetko, čo budú
potrebovať na celoslovenských testoch zo slovenčiny a matematiky. Deň D
prebehol v štyroch skupinách bez problémov aj za účasti externého dozoru zo
Stupavy. A ako sme dopadli? Oficiálne výsledky ešte nemáme, ale podľa toho, čo
sme si vyhodnotili na našej škole, by to mohlo dopadnúť ako vždy – veľmi dobre .
Za celoročnú prípravu veľmi pekne ďakujeme p. riaditeľke Ľ. Štefanovičovej, p.uč.
Kolesíkovej a p.uč. Goliašovej.
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6.4 – Stolnotenisový turnaj
Pri príležitosti Svetového dňa stolného tenisu sa naša škola zapojila do
celoslovenského projektu. V sobotu 6. apríla 2019 sa v telocvični našej školy
odohral druhý ročník turnaja ....poď hrať ping – poooooong... Turnaja sa
zúčastnilo 16 žiakov a 8 dospelých /rodičia našich žiakov/. Hlavnou rozhodkyňou
bola aj tento rok bývalá hráčka, pani Irena Mikócziová – Bosá, vicemajsterka
Európy vo štvorhre. Super sme so zahrali a takto to dopadlo:
Výsledky jednotlivcov:

Výsledky družstiev:

1. miesto: Adam Boškovič

1. miesto: rodina Boškovičová

2. miesto: Simona Kožíková

2. miesto: Gabriel Fekete – Eleonóra Handlová

3. miesto: Samuel Mundok

3. miesto: rodina Ďatková
Ďakujeme pánovi starostovi za
zafinancovanie medailí a za
zapožičanie stolov a všetkým
účastníkom za úspešný priebeh
turnaja, za férovú bojovnosť
a správanie.
A hlavne
patrí
vďaka p.uč. E. Handlovej a jej
stolno-tenisovému krúžku za
zorganizovanie turnaja.

9.4 – Olympiáda z matematiky – 6ci-8ci okresné kolo
V okresnom kole v Malackách sa našim matematickým hlavičkám darilo. Zúčastnilo
sa ho 14 detí zo 6. až 8. tried. Srdečne blahoželáme Tomášovi Dudekovi z 8.B
k 2.miestu medzi ôsmakmi a Martinovi Cenkovi zo 7.B k 6.miestu medzi
siedmakmi. Ostatní získali aspoň cenné skúsenosti. Vďaka patrí p. uč. M.
Mackovičovej a A. Goliašovej, ktoré sa im v rámci školského kola olympiády
venovali.

11.4 – Deň Narcisov – verejná zbierka
Aj tento rok sme sa zapojili do verejnej zbierky Ligy proti
rakovine. Tri triedy 4.A, 4.B a 6.B so svojimi pani učiteľkami
I. Dufkovou, M. Hrodekovou, a B.Štefanovičovou sa vyzbrojili
žltými tričkami a pokladničkami a rozbehli sa po škole a celej
dedine, navštívili všetky obchodíky a aj obecný úrad, či len tak oslovili ľudí, ktorých
stretli na ulici, a každému za ich príspevok dali malý žltý narcis. Neodradilo ich ani
chladné počasie a ich námaha sa vyplatila. Nakoniec sme vyzberali a poslali na účet
Ligy proti rakovine rekordných 1 085,- Eur. Všetkým, ktorí prispeli peniažkami či
svojou ochotou ich zbierať, zo srdca ďakujeme.
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11.4 – Slávik Slovenska –
školské kolo v speve ľudových piesní
Je pekné, že aj v dnešnej modernej dobe nezabúdame na krásne
slovenské ľudové pesničky. Školského kola Slávika sa zúčastnilo
tento rok 23 detí v dvoch kategóriách. Všetkým patrí náš obdiv, veru nie je to
ľahké postaviť sa pred publikom a spievať. Nakoniec porota zložená s pani
učiteliek vybrala nasledovné výherkyne:
1.kategória – 1ci-3ci
1. Hanka Urbaničová – 1.B
2. Dorotka Pastierová – 3.B
3. Dorotka Mackovičová – 3.B

2.kategória – 4ci-6ci
1. Anetka Skuhrová – 4.A
2. Michala Chalmovianska – 4.A
3. Dominika Malá – 4.A

Hanka postupuje aj do okresného kola v Malackách, kde už bude spievať v kroji
a s doprovodom klavíra. Budeme jej držať palce. Za informácie ďakujeme p. uč.
I. Dufkovej.

12-13.4 Zápis do 1.ročníka
Zápis detí do 1.ročníka sa v našej škole v prváckej triede
uskutočnil 12. a 13. apríla. Na zápis bolo treba priniesť rodný
list dieťaťa, 12€ na nové pracovné zošity a občiansky preukaz
rodiča. Naše prvácke pani učiteľky aj spolu so špec.
pedagogičkou si overili, či deti vedia to, čo by mal vedieť každý
prváčik. A ako to dopadlo? Prišlo sa zapísať veľa šikovných detí a na budúci rok
sa na našej škole otvoria 2 nové triedy. Na budúcich prváčikov sa už veľmi tešíme!

15.4 – 25.4 – Plavecký výcvik – 5-ci
Plávanie je veľmi dôležitá zručnosť, preto sa na našej škole plaveckým výcvikom
pravidelne venujeme. Od 15.4. absolvovali plavecký výcvik aj naši piataci. Mali pre
seba bazén v športovej hale Malina v Malackách na 2 hodiny. Chodili tam každý deň
vlakom s pani učiteľkami A. Hubekovou a R. Bukovinovou.
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Naše projekty
Veľkonočné zajace
Na hodinách technickej výchovy na druhom stupni
sme vyrábali veselých drevených zajačikov. Potom
sme ich použili aj na pekné veľkonočné dekorácie.

Veľkonočný strom
Aj v školskej družine sme sa tešili na Veľkú noc
a takto veselo sme si vyzdobili strom pred ich
budovou. Deti si so svojimi pani vychovávateľkami vyrobili a vyzdobili originálne
vajíčka - v každom oddelení z iného materiálu – napr. modelovacej hmoty či vlny.

Z našich prác
Radi uverejňujeme ešte jeden originálny a tiež poučný príbeh, ktorý vznikol na
štvrtáckej hodine slovenčiny.

Môj príbeh o kopačkách - Vladko Sabol, 4.B
Boli raz jedny kúzelné Vianoce. A na tie Vianoce som dostal
kúzelný darček. Keď som ho rozbalil, celý žiaril a izba sa celá
rozsvietila. BOLI TO KOPAČKY!

Na druhý deň sme mali

futbalový zápas s Lábom. Obul som si nové kopačky a začal som hrať. Darilo sa mi
super, dal som tri góly! A navyše som zmenil stav z 3:3 na 6:5. Ja som povedal, že
sme vyhrali vďaka mojim novým kopačkám! Tréner nakoniec aj tak povedal, že
v tom nie sú žiadne kúzla, ale poctivý tréning.
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Krížovky a hlavolamy
1.

Krížovka zo strany 2 – tentoraz zase po anglicky 
Ak pomôžete nájsť včielke správnu cestičku von zo stredu bludiska, zistíte
odpoveď na našu zvedavú otázočku:
„Pre akú prácu sa rozhodla p. Katka Zálesňáková v ôsmej triede?“
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DOPLŇOVAČKA - zvieratká

Doplňte prvé písmená zvieratiek v angličtine (A) alebo v slovenčine (S) vám dajú
inzerát žiaka v škole. V prípade záujmu sa môžete prihlásiť v redakcii Zoška 
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Vitajte v ďalšom kole nášho zvedavého kvízu. Správne
odpovede z minulého čísla sú takéto: Počet tímov na
hokejbalovom turnaji boli tri - c), siedmaci boli na lyžovačke
v Krpáčove – b), Zoškovi ukradli v komikse domácu úlohu – b). Tentokrát bolo aj
veľa nesprávnych odpovedí, ale z tých správnych sme vylosovali Dorotku
Pastierovú z 3.B. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej zborovne za pani
učiteľkou Valovičovou. A tu sú naše nové otázočky. Všetky odpovede nájdete
v tomto časopise.
1. Koľko anglických lektorov a

lektoriek navštívilo našu školu.
a) traja
b) štyria
c) dvaja

2. Koľko peňazí sme vyzbierali na
Deň narcisov?
a) 1 018,- Eur
b) 1 085,- Eur
c) 1 180,- Eur

3. Kto má na našej škole na starosti
učebnice?
a) Karolína Zálesňáková
b) Katarína Zámočníková
c) Katarína Zálesňáková
Odpovede hádžte do našej Zoškovej schránky na dolných chodbách. Pripíšte tam aj
svoje meno a triedu a náš tím jedného z vás vylosuje. Výherca získa sladkú odmenu .

Zoškova poradňa
Problém:
Na WC v škole
často smrdí. Dá sa
to zlepšiť?
Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!!

Odpoveď :
1. Možno stačí na chvíľku otvoriť okno.
2. Kúp si štuple do nosa..:-)
3. Nuž, pani upratovačka umýva toalety
každý deň. Asi niekto nevie cikať do
vnútra a splachovať... Ani nechceme
vedieť, ako to vyzerá u neho/nej doma.
Každý z nás by si mal pri odchode dať
WC po sebe do poriadku...
9

Piata séria tričiek prináša veselé aj vážne rady do života. Skúste nájsť správne
významy v hviezdičkách a pospájať s tričkami. Možno sa pri tom naučíte aj
nejaké anglické slovíčko....

Sociálne médiá
sú moje
duchovné
zvieratko.

Nemôžem bez
teba žiť.

Ľudia, zachráňte
hamburgery,
staňte sa
vegetariánmi.

Jedz, spi,
opakuj.

Poradne pracuj –
poriadne sa hraj

Ak máte nejaké pekné tričko, môžete ho
prísť ukázať p. uč. Valovičovej.
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Hudobný kútik
Mark Dann
Marek Danko alias Mark Dann je klavirista,
skladateľ a hudobný producent pôsobiaci na
Slovensku. Jeho single sa pravidelne objavujú
medzi najhranejšími pesničkami v slovenských
rádiách. Od roku

2017 sa venuje svojmu

vlastnému projektu, kde vystupuje pod umeleckým menom MARK DANN. Marek
Danko sa prvýkrát zoznámil s klavírom ako 4-ročný, keď si našiel detskú verziu
tohto nástroja ako darček pod viaočným stromčekom. Ako 15 ročný začal
nahrávať cover verzie známych slovenských, ale aj svetových pesničiek v klavírnej
verzii a zverejňoval ich na Youtube.

The Way - Cesta

Yesterday you took my heart you know
Now I don't know what's going on
Since then I'm whistling my new song
Oh I will do it all day long

Včera si mi vzala srdce ty vieš
teraz ja neviem čo sa deje
odvtedy si pískam svoju novú pesničku
a budem to robiť celý deň

Now we're dancing fools and the sun goes down
and I burn your feet on the ground
Now we're dancing fools and the sun goes up
you said : Dance with me don't you stop
you show me the way

Sme tancujúci blázni pri západe slnka
a ja ťa ničím na parkete
Sme tancujúci blázni pri východe slnka
vravíš tancuj so mnou, neprestávaj
ukazuješ mi cestu

SHOW ME THE WAY ...
SHOW ME THE WAY ...

UKÁŽ MI CESTU...
UKÁŽ MI CESTU...

Yesterday you blew my mind you know
and now i don't want you to go
you know you killed me with your smile.
you said boy let's dance for a while.

Včera si mi poplietla hlavu veď vieš
a teraz nechcem aby si odišla
vieš, tvoj úsmev ma dostal
vravíš chlapče poďme si chvíľu zatancovať.
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Veselo a ešte veselšie
Rozprávajú sa dvaja žiaci o sviatkoch:
- Tak ako si oslávil Veľkú noc?
- Vykoledoval som si „zaracha“.
Pán doktor, cítim sa
vnútri taký dutý...

A niečo zo zahraničia...

Z našich poznámok :
 Po napomenutí, že sa má utíšiť, mi
odpovedal, že sa mám ukľudniť.
 Napodobňoval zvuk motorky a tým
vyrušoval vyučovanie.

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

Takže deti: Som pekná.

Aký je to čas ???



Tento časopis sme robili my:
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