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Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor

Ahoj decká,
prišli ste sa v piatok 31.5 poobede
pozrieť do areálu školy na
„Pirátsky“ deň detí?

Ak áno, určite ste neoľutovali. Mohli
ste tu stretnúť pirátov a pirátky,
hľadať poklady, lúštiť mapy, vyrobiť
si pirátsku čiapku či loď, nechať si
pomaľovať tvár alebo si potrénovať
rôzne pirátske zručnosti.
O druhej poobede to všetko vypuklo. Deti dostali prvý darček - plastové peňaženky
na krk. Za splnenie úlohy na vyše 20-tich stanoviskách si každý vyslúžil žetón. Bolo
treba získať aspoň 15 žetónov, ktoré sme si potom vymenili za nanuk. A ten nám
v tento krásny slnečný deň
veľmi chutil... Pani kuchárky
tento rok namiesto chleba
s masťou rozdávali hot-dogy
a džúsiky. O dobrú náladu sa
postaral DJ Keram a vďaka
M. Struhárovej nechýbala
ani jazda na koníkovi.

Organizáciu tohto veselého poobedia mali na
starosti p. zást. Janka Koporcová a p.vych. Erika
Dinušová. Vďaka patrí aj všetkým, čo prispeli
svojimi nápadmi a časom a p. uč. Šteffekovi za
krásne fotky. A už sa nevieme dočkať, aké
prekvapenie nás čaká na budúci rok.
Viac fotiek a celý tento časopis nájdete aj na
www.zszohor.sk
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Na slovíčko s .....
Divadelno-literárnym krúžkom a p.uč.

Mirkou Hrodekovou

Dňa 23.5 o 18.30
sme boli všetci
srdečne pozvaní do
kultúrneho domu na
premiéru divadelnej
hry „Čarovný
príbeh“. Hrali v ňom
deti z našej školy,
ktoré navštevujú
divadelno-literárny
krúžok „Črienka“
pod vedením p.
Irenky Čisárovej a
p.uč. Mirky Hrodekovej. Celý príbeh bol popretkávaný originálnymi pesničkami
v podaní hudobnej skupiny Vega. Na detaily sme sa spýtali p.uč. Hrodekovej:
Zoško: Koľko detí hralo v divadle a ako dlho ste nacvičovali?
P.uč.: V krúžku pracovalo spolu 17 detí od 3-tej po 9-tu triedu a v hudobnej skupine
Vega hralo a spievalo ešte ďalších 5 detí. Nacvičovali sme skoro 2 roky každú
stredu – najprv v škole a pred premiérou aj častejšie v kultúrnom dome. Nie
vždy to bolo jednoduché, vyžadovalo si to veľa trpezlivosti a úsilia od detí aj
dospelých, ale nakoniec sa to vyplatilo. Výsledok naozaj stál za to.
Zoško: Príbeh bol krásny, rozprávkový. Kto je jeho autorom?
P.uč.: Je to priateľka p. Čisárovej – pani Mirka Michalíková. A na základe príbehu potom
vznikli aj úplne nové pesničky pre Vegu, ktoré zložili (melódiu aj slová) jej vedúci
p. Andrejka Prečuchová Štefanovičová a p. Juraj Štefanovič.
Zoško: Okrem úžasných hereckých výkonov sme si všimli aj krásne kostýmy a kulisy.
Robili ste si ich sami?
P.uč: S kostýmami na pomáhala p. Darinka Švitlerová a s kulisami p. Janka Cabadajová
a p. Janka Ščepánková.

Za celým predstavením bolo vidno veľký kus krásnej práce detí aj dospelých, ktorí
im pomáhali. Srdečne blahoželáme a sme veľmi radi, že sme sa mohli stretnúť aj
s našou bývalou p.uč. Irenkou Čisárovou, ktorú týmto veľmi pozdravujeme.
A o čom bol náš „Čarovný príbeh“? Môžete si to prečítať na strane 5. A pokiaľ ste
hru ešte nevideli, príďte sa pozrieť na divadelný festival Traktér na jeseň. A my
veľmi pekne ďakujeme p.uč. Mirke Hrodekovej za informácie z prvej ruky.
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Čo sa deje na našej škole.....
24.4 – Exkurzia Lednice - druháci
Naši druháci sa vybrali so svojimi pani učiteľkami Evičkami na exkurziu do Ledníc. Aj keď
ich cieľom boli hlavne skleníky, o ktorých sa učili v škole, pozreli sa aj do krásneho zámku.
A ako čerešnička na torte bola výstava sôch z piesku.

30.4 – Deň Zeme – prvý stupeň
Na 1. stupni sa v rámci Dňa Zeme zapojil celý prvý
stupeň. Na našu školu zavítali 3 páni – 1 biológ a 2
páni z lesnej správy, ktorí mali počas dňa rôzne
prednášky. Pán biológ mal prichystaný rôzny hmyz
a povedal nám o ňom veľa zaujímavostí. Páni z lesnej
správy nám porozprávali okrem iného aj o parohoch
a ich spôsobu zhadzovania. Dozvedeli sme sa, že
pokým parohy narastú do veľkej dĺžky, trvá to aj 3
mesiace. Ďalej nám povedali niečo o ochrane lesov. V triede sme potom mali rôzne aktivity
spojené s triedením odpadkov. Tieto projekty sú vystavené na chodbe na 1. stupni. Ďalší
program bolo siatie byliniek napríklad ako pažítka a žerucha. V rámci Dňa Zeme sa ešte
konal tradičný zber papiera, keď sme naplnili 3 kontajnery.

3.5 Zápalky v rukách detí - vyhodnotenie hasičskej výtvarnej súťaže
Pani učiteľky výtvarnej výchovy sa zapojili do súťaže
„Zápalky v rukách detí“. A viete čo? Naše piatačky Zuzka
Marošová a Hanka Zálesňáková získali cenu vo svojej
kategórii. Vytvorili spolu krásne leporelo, ktoré sa dalo
poskladať do krabičky od zápaliek. Obrázky znázorňovali
ako sa dajú zápalky nie len využiť na dobré veci, ale aj ako
môžu byť nebezpečné. Slávnostného vyhodnotenia
v Malackách sa zúčastnili s p. uč. A. Keszi. Okrem toho,
že dostali krásne ceny (diplom a potreby na kreslenie), si mohli prezrieť priestory
hasičskej zbrojnice, vnútro hasičských áut a tiež ukážky práce s cvičenými psami.
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4.5 - Spomienka na sté výročie úmrtia M.R.Štefánika
Dňa 4.5. sa uskutočnila obecná spomienka na sté výročie
úmrtia M.R. Štefánika pri jeho soche v parku pred obecným
úradom. K tejto výnimočnej chvíli prispeli aj dve siedmačky
z našej školy – Marianna Slobodová a Tatiana Kožíková,
ktoré obohatili slávnosť o recitáciu básní. Ďalej nám bývalá
pani učiteľka Ľudmila Zálesňáková porozprávala niečo
o M.R. Štefánikovi a o jej detstve a nakoniec nám pán sochár
Alojz Drahoš porozprával niečo o zrekonštruovaní sochy
Štefánika. Ďalší pekný príklad spolupráce školy s obcou...

6.5 - Návšteva vodárne
Naši tretiaci sa so svojimi triednymi
pani učiteľkami v rámci prírodovedy
vybrali na exkurziu Vodárenských
závodov. Navštívili pobočku na
ostrove Sihoť. Všetko si poprezerali,
zúčastnili sa interaktívnej prednášky
o tom, ako sa voda čerpá a upravuje,
a ako sa dostane až ku nám do
vodovodného kohútika. Mohli čerstvú
čistú vodu aj ochutnať. Bolo to veľmi
zaujímavé.

10.5 - Slávik Slovenska – okresné kolo
Hanka Urbaničová z 1.B nás reprezentovala na okresnom kole speváckej súťaže „Slávik
Slovenska“, kde sa predstavila dvomi ľudovými piesňami – jednu spievala sama a druhú za
klavírneho sprievodu p.uč. Z. Kolesíkovej. Bola k tomu vystrojená v originálnom
sedemdesiatročnom zohorskom kroji. A keďže spievala tak krásne ako vyzerala, získala
v silnej konkurencii „Čestné uznanie“. Haničke srdečne blahoželáme a želáme jej, aby jej
to spievalo aj naďalej. Jej fotku v kroji si môžete pozrieť na strane 7.

20.5 – Exkurzia Dobré Jablká – prvý stupeň
Viete, čo všetko sa deje s jabĺčkami, kým sa
dostanú ku nám na stôl. No my už to vieme. Na
exkurzii v jablkových sadoch v Dunajskej
Strede sme si poprezerali celú halu, kde sa
jabĺčka dovezú, triedia, umývajú, skladujú,
nakladajú a rozvážajú do obchodov. Dokonca
sme mohli jabĺčka, ale aj jahôdky ochutnať.
Odteraz už nikdy žiadne jabĺčko nevyhodíme,
lebo sú nielen veľmi chutné, ale aj zdravé.
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19.5.- Deň matiek
„Mama...Je milá a nežná ako
jarný kvet, čo snežienkou ho
voláme. Je dobrá a krásna ako
rozprávka, čo osvieži nás po
ráne.
Takéto krásne básničky a pesničky o našich
mamičkách sme mohli počuť v nedeľu 19.5.
od 16-tej hodiny v našom Kultúrnom dome v Zohore. Mamičky, staré mamičky a ostatní sa
tu zišli, aby sme si pripomenuli, aké sú pre nás mamy v živote dôležité. Preto boli
slávnostne privítané už pri vchode, kde dostali od starších detí kvietok. O príjemnú
atmosféru ešte pred samotným začiatkom programu sa postarala hudobná skupina Vega.
Celým poobedím nás sprevádzali naše deviatačky Danka Ivanická a Martinka Kovárová,
ktoré krásnou básňou otvorili program, a potom pozvala na pódium pána starostu. Po
krátkom príhovore sme sa už mohli pozerať na šikovné deti z
detského

folklórneho

súboru

„Zóhranek“

s prehliadkou

tradičných zohorských ľudových tancov. Postupne sa nám
predstavili najmenší z Materského centra Motýlik, škôlkari
a deti z prvého stupňa našej základnej školy. Program bol
pestrý – tančeky, básne, piesne a scénky o mamičke, dokonca
aj v angličtine, napr: prváci zaspievali „Čo deťom ku šťastiu
treba?“, tretiaci sa zahrali na zvieratká, ktoré riešili
problémy so svojimi maminkami. Druháci si pripravili hudobnotanečné vystúpenie „O korytnačej mamine“. Ako poslední sa nám predstavili štvrtáci, ktorí
nám nakoniec zatancovali a zaspievali energickú pieseň.
Všetky mamičky a babičky boli dojaté. A z každého kúta sa ozývalo: „A ten malý/tá zlatá
na pódiu čí je?“ Celé vystúpenie mali na starosti p.uč. E. Reszková a p. uč. M. Hrodeková,
ktoré by veľmi rady poďakovali všetkým, čo sa na tomto podujatí podieľali. Veď ide predsa
o naše maminy, ktoré nadovšetko ľúbime...

23.5 – Divadelné
„Čarovný príbeh“

predstavenie

Niečo o našej premiére ste sa už dozvedeli na
strane 2. Na dojmy sme sa spýtali aj jednej
„hérečky“, ktorá nám odpovedala na naše otázky:
Zoško: Akú si hrala postavu?
Karolínka: Vílu.
Zoško: Dialo sa niečo zaujímavé v zákulisí?
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Karolínka: Dialo sa tam všeličo – napríklad Vodník, ktorý hral aj Dolníka si pri
prezliekaním zabudol dať gate, a tak zmeškal scénu. Museli sme improvizovať, ale
nakoniec sa to vydarilo.
Zoško: Čo sa ti na divadle páčilo najviac? Mali ste aj sladkú odmenu, však?
Karolínka: Áno, to sme mali. Úžasnú ovocno-čokoládovú tortu,
ktorú nám po predstavení za odmenu priniesli pani riaditeľka
s pani zástupkyňou. Dokonca nám prišiel zablahoželať aj pán
starosta. A na divadle sa mi najviac páčila naša spolupráca.
Spolupráca všetkých detí, ktoré neváhali a pustili sa do hrania
divadla.
Zoško: O čom divadlo bolo?
Karolínka: Tri deti sa ocitli v čarovnej krajine, kde vládnu dve
kráľovné. Zlá – srdcová kráľovná a dobrá – kráľovná víl. Ondrej
sa stratí a Eso ujde od svojej kráľovnej. Vyrieši sa to všetko?
Dopadne to dobre? Nechceme úplne všetko prezradiť... Ak ste nás náhodou nestihli
vidieť, určite budeme hrať na zohorskom divadelnom festivale „Trachtér“ a možno aj
pre všetky deti v škole ku koncu šk. roka.
Zoško: Máte spolu s ostatnými v pláne prihlásiť sa na krúžok aj budúci rok?
Karolínka: Máme v pláne naše divadlo zachrániť. A podľa toho čo viem, tak väčšina z nás
má v pláne prihlásiť sa. Tak sa môžete ku nám pridať.
Zoško: Ďakujeme za rozhovor.

23.5 - Na bicykli bezpečne – okresná súťaž
Náš tím piatakov (Hanka Zálesňáková, Kristína
Šupáková, Marek Chmela a Erik Esterle) sa
zúčastnil v Lábe okresného kola súťaže „Na bicykli
bezpečne“. Okrem našich tam boli ďalšie 4 školy z
Lábu, Vysokej pri Morave, Stupavy a Malaciek.
Súťaž mala dve časti – písomný test z dopravných
predpisov a jazda na bicykli po prekážkovej dráhe.
Najťažšia disciplína bola asi osmička z granátov,
ktorú museli na bicykli prejsť. Našim sa darilo
veľmi dobre, Erik mal dokonca test bez jedinej chybičky. Nakoniec si vybojovali krásne
2.miesto a na prvé miesto im chýbali iba dva body . Srdečne blahoželáme a ďakujeme p.
uč. A. Smrekovej a A. Hubekovej za prípravu.

25.5 - Atletika
Na atletických pretekoch mladších žiakov - okresného kola v
Malackách sa zúčastnilo z našej školy 5 detí. Išla s nimi p.uč. K.
Zálesňáková. Najlepšie sa darilo Hanke Zálesňákovej z 5.B,
ktorá získala 1. miesto v behu na 60 metrov a 3. miesto
v skoku do diaľky. To, že je Hanka veľký športový talent,
dokázala aj 7. júna na krajskom kole súťaže „Hľadáme mladých
olympionikov“, kde si v behu na 600 metrov vybehala úžasné 3.
miesto. Blahoželáme Hanka, nech ti to ešte dlho behá !!!!
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28.5 – Pinocchio – anglické divadlo
Hercov z Divadelného centra z Nitry už veľmi dobre
poznáme. Každý rok nám prídu zahrať anglicko-slovenské
divadlo. Je vždy veľmi veselé a zrozumiteľné aj pre tých
najmenších, ale aj tí väčší si tam nájdu niečo pre seba.
Tento rok napríklad to, že ak nebudú chodiť do školy, môžu
skončiť ako nezbedný tulák Pinocchio a premeniť sa na
oslíka. Našťastie nad ním bdela dobrá víla a nakoniec sa
stretol so svojim tatkom, ktorý ho šiel do sveta hľadať. No a keď sa aj my raz vyberieme
do sveta, určite sa nám angličtina zíde...

30.5 – Čítajme si...2019 – čitateľský maratón
Do čitateľského maratónu v zohorskej knižnici sa zapájame už
niekoľko rokov. Tento rok sa v rámci vyučovania či školskej družiny
vystriedalo pri čítaní na pokračovanie z našej školy spolu 115 malých
aj veľkých čitateľov. Čítal sa vtipný román od Gabriely Futovej
s názvom „Dokonalá Klára“. Maratón prebiehal v tento deň na celom
Slovensku. Svojou troškou sme prispeli k pokusu o prekonanie
minuloročného rekordu, keď sa zapojilo do čítania 46 040 detí.

31.5 – Spomienka na Albína Brunovského
V piatok 31.5.2019 sme si na našej škole pripomenuli
nášho rodáka A. Brunovského, po ktorom je pomenovaná
naša škola. V rámci kreatívneho dopoludnia žiaci
umelecky tvorili – na prvom stupni deti vytvorili
z papiera ovocie a zeleninu, z ktorých vzniklo krásne
spoločné dielo „Zohorská bohyňa“ očami detí. V školskej
družine deti s p. vych. Benkovou vytvorili verné repliky
zvieratiek podľa obrázkov A. Brunovského. Na ich
tvorbu použili rôznofarebné jedlé materiály (mak, kakao
či múku). Na druhom stupni starší žiaci v skupinách
vytvárali koláže inšpirované výtvarnými dielami p.
Brunovského. Sprievodným programom bol kvíz o živote a diele p. Brunovského. Z každej
triedy od 5-tej po 8-mu triedu súťažilo jedno 3–členné družstvo.
O 11-tej sme sa všetci stretli pri strome Albína Brunovského od p. Alojza Drahoša v areáli
školy. Ani nevieme, ako preletel rok od vtedy, čo pani riaditeľka na tomto mieste prevzala
dekrét o udelení čestného titulu našej škole, čo nám pripomenula p.uč. Smreková. P.uč.
Keszi vyhlásila výsledky kvízu, ktorý vyhrali šikovníci z 5.B. Odznela autorská báseň Danky
Ivanickej a zo scénky Riša Prieložného a Maťky Kovárovej sme sa v krátkosti dozvedeli
životopis nášho rodáka. Na klavíri zahrala Timka Valovičová z 9.B a prváčka Hanka
Urbaničová zaspievala v kroji ľudovú pieseň. Ďakujeme pani učiteľke A. Smrekovej a A.
Keszi za zorganizovanie tohto krásneho dňa. Odkaz nášho rodáka si budeme pripomínať
každý rok. Zo všetkých výtvarných diel vznikla vernisáž, ktorú si môžete prísť pozrieť na
dolnej chodbe v pavilóne A. Srdečne Vás pozývame...
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3.6-7.6 – Lector week – 9-ci
Naši deviataci majú už po monitore a po prijímačkách na
stredné školy a o to viac si mohli užiť týždeň s anglickým
lektorom. Prihlásení deviataci a ôsmaci pracovali s lektorom
v dvoch skupinách 3 hodiny denne. Tento rok k nám prišla
skúsená Kathy Morgan, ktorá v Zohore bola už pred tromi rokmi.
A viete čo? Našu školu si veľmi dobre pamätala. Celý týždeň
prebehol vo veľmi príjemnej a tvorivej atmosfére – veď naši
najstarší už vedia po anglicky celkom slušne. A na budúci rok by
sa Kathy rada zase ku nám vrátila. Tak snáď sa to podarí...

13.6 - Mladý záchranár civilnej obrany - súťaž
Dňa 9.5. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo
súťaže Mladý záchranár v Malackách. Je to
súťaž, ktorá preverí účastníkov z prvej
pomoci, strieľania zo vzduchovky, pobytu
v prírode, zaobchádzania s plynovou maskou,
Tiež treba vedieť čo robiť, keď sa vyhlási
evakuácia, spoznať správny hasiaci prístroj
a tiež obstáť vo vedomostných testoch.
Náš „DREAM TEAM“ s p. uč. Hubekovou.
A toto všetko v rámci behu na 2 kilometre
v prírodnom teréne, a tento rok aj v daždi. V okresnom kole sa do súťaže zapojilo 15
družstiev. Pani učiteľka Andrejka Hubeková zostavila a pripravila dva štvorčlenné tímy.
V družstve B boli siedmaci Iva Matoušková, Alexandra Šimoníková, Martin Cenko a Jakub
Slezák, ktorí získali 7. miesto. Naši ostrieľaní deviataci z družstva A - Timea Valovičová,
Katarína Šimoníková, Šimon Vachálek a Marko Zeman získali 1.miesto a postúpili do
krajského kola. Tu sa umiestnili na 2. mieste a postúpili až do celoslovenského kola až
v Snine. Tak sa tam vybrali na 3-dňový výlet. Prekonali úmornú cestu, prežili aj
neuspokojivé ubytovanie, či kŕče v žalúdku po silnom obede a nakoniec svojim
neuveriteľným výkonom obsadili medzi 28 najlepšími tímami z celého Slovenska úžasné
2.miesto, za čo si priniesli aj krásne ceny . Našim deviatakom SRDEČNE
BLAHOŽELÁME a p. uč. A. Hubekovej skladáme hold za poctivú niekoľkoročnú prácu
s našimi mladými záchranármi. Ktovie, možno niekoho jedného dňa aj naozaj zachránia...

13.6 – Odovzdávanie cien víťazom okresných olympiád
Tak toto sú naši najúspešnejší žiaci tento šk.
rok, ktorí boli odmenení za ich úspechy
v okresných kolách olympiád – Tomáš Dudek,
Michal Dudek a Jakub Slezák v matematike,
Sebastián Benkovič v angličtine a Danka
Ivanická v slovenčine. Ďakujeme im za
krásnu reprezentáciu našej školy. A pre p.
uč. Danku Valovičovú bola veľká česť, že
bola požiadaná tým najlepším z angličtiny
v mene poroty ceny osobne odovzdať.
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9.6 – 14.6 – Škola v prírode – 3ci-4ci
Päťdesiat tretiakov a štvrtákov sa spolu s p. uč. M. Hrodekovou, I. Dufkovou, E. Handlovou
a E. Dinušovou vybrali na týždeň do krásneho prostredia Slovenského Raja. O ich zdravie
sa postarala pani sestrička M. Mravíková. Bývali v penzióne Suchá v Obci Vernár. Pobyt
v krásnej prírode si v teplom počasí užili. Ako aj po minulé roky zažili trošku učenia, ale
hlavne veľa hier, zábavy, športu a výletov. O svojich zážitkoch si už tradične písali a
kreslili denníčky.

Výsledky monitoru
Toto sú oficiálne výsledky monitoru 9. Naši deviataci obstáli veľmi dobre – v slovenčine
dosiahli percento úspešnosti 5,7 % nad celoslovenský priemer a v matematike dokonca
12,5 % nad celoslovenský priemer.
Poctivá príprava na
Predmety
MAT
SJL
monitor sa im oplatila,
Maximálny počet bodov v teste
30
30
pretože boli výborne
Priemerná úspešnosť našej školy
75,6 %
68,0 %
pripravení aj na
Priemerná úspešnosť v SR
63,1 %
62,3 %
prijímačky na stredné
Rozdiel
12,5 %
5,7 %
školy.
Veľký podiel na ich úspešnom zvládnutí tohto veľkého kroku majú p. uč. Ľ. Štefanovičová,
Z. Kolesíková a A. Goliašová, ktoré ich na monitor pripravovali a tiež p. uč. B.
Štefanovičová, ktorá im pomáhala s výberom stredných škôl. ĎAKUJEME. Všetci
deviataci sa dostali na vybrané stredné školy. V ich ďalšom štúdiu im želáme veľa
úspechov.

Fyzika trocha inak:
Energia okolo nás – jej vznik a využitie

Fyzika je veľmi zaujímavá veda. Jej vyučovanie sa dá poňať
rôznymi spôsobmi – klasickou výukou, formou projektov,
pokusov, ... Niet však nad vlastnú skúsenosť. Presvedčili sa
o tom aj naši ôsmaci. Vytvorili spriatelené dvojice, vybrali si
tému a vrhli sa do práce. Naštartovali pekelné stroje, ako
voláme počítače, poobchádzali knižnice, prelistovali odbornú
literatúru. To však nestačilo. Museli vbehnúť aj do maminej
kuchyne, otcovej dielne a majstrovať. Riadne sa pri tom zapotili.... Ale na čo to všetko?
Ich úlohou bolo pripraviť vlastnú vyučovaciu hodinu so všetkým, čo k tomu patrí: Klásť
otázky z učiva predošlej hodiny spolužiakom (správne odpovede museli samozrejme vedieť
:-), odučiť nové učivo, a zistiť či učivo žiaci pochopili. Všetko v časovom limite 45 minút.
Hlavnou úlohou však bolo pripraviť a odprezentovať zaujímavou formou nové učivo na
zadanú tému. Nemohol chýbať pokus. To by ste pozerali, ako to všetko pracovalo – šumelo,
syčalo, lietalo, ... Z mnohých našich ôsmakov by boli perfektní učitelia alebo vedci.
Dokonca aj škola zostala stáť vo svojich základoch. Obávali sme sa o ňu v momente, keď
v učebni začala sopka chŕliť lávu. Všetko sme však zvládli bez strát na životoch :)
Vyhodnotenie práce „ učiteľov“ bolo v rukách samotných žiakov. Všetko prebehlo pod
sústredeným dohľadom fyzikárky p. učiteľky Bibiany Štefanovičovej.
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Čo nás ešte čaká?
19.6 – Zber papiera – výsledky budú známe až po uzávierke, tak ich
uverejníme začiatkom budúceho šk. roka

21.6 – Olympijský deň – na stanoviskách sa bude súťažiť v rôznych disciplínach,
každý žiak si danú disciplínu vyskúša. Potom sa výsledky porovnajú v rámci
kategórií – 5ci-6ci a 7ci-8ci. Najlepší dostanú diplomy a ceny. 9ci už tradične
nesúťažia, ale pomáhajú na stanoviskách, organizujú, merajú a zapisujú výkony.

26.6 – Branné cvičenie
28.6 – Slávnostné ukončenie školského roka – o 9:00 v kultúrnom dome
Po malom kultúrnom programe pani riaditeľka zhodnotí celý školský rok, udelí
riaditeľské pochvaly a tiež sa s nami rozlúčia naši deviataci. Ten najlepší žiak
za tento školský rok získa „Cenu starostu obce“. Že kto to bude? Ešte to je
veľké tajomstvo. Príďte sa pozrieť a dozviete sa to.

 29.6. – PRÁZDNINY 

Letná Krížovka
Keď v osemsmerovke vyškrtáte miesta v meste po anglicky,
a zostávajúce písmenká vypíšete postupne na voľné políčka, dozviete sa tajničku.
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Prinášame Vám posledné správne odpovede z kvízu číslo 5: 1) a
- na našej škole boli traja lektori, 2) b - na deň narcisov sme
vyzbierali 10084,- Eur a 3) c - na starosti učebnice má
Katarína Zálesňáková. Zo správnych odpovedí sme vylosovali Izabelku Kinčešovú
z 3.A triedy. Pre sladkú výhru si môže prísť za pani uč. Valovičovou. Ďakujeme
všetkým pozorným čitateľom ktorí sa celý rok zapájali do nášho kvízu. A snáď sa
ešte niekedy nabudúce spolu niečo nové dozvieme...

Zoškova poradňa
Problém:
Bojím sa, že
cez prázdniny
zabudnem
angličtinu. Čo
mám robiť?

Ak máš problém, napíš
nám do Zoškovej
schránky na chodbe.
Určite dostaneš odbornú
 odpoveď !!!

Odpoveď : Ďakujeme za túto dôležitú
otázočku. Je straaašne veľa možností, aby si
angličtinu úplne nezabudol a zároveň sa
dobre zabavil. Môžeš napr.:








Pozerať anglické filmy alebo seriály najlepšie po anglicky s anglickými
titulkami
Hrať online počítačové hry s medzinárodným tímom
Sledovať nejakého anglického
youtubera či bloggera
Čítať si anglické knižky alebo časopisy
Rozprávať sa po anglicky na dovolenke
v zahraničí
A všeličo iné....... Držíme palce 
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Posledná séria tričiek prináša
vtipné momenty, hodiace sa do
tohto letného počasia... Skúste
pospájať, čo ktorý nápis
znamená.

ŠTÚDIUM = SMS-kovanie,
jedenie a pozeranie telky
s otvorenou učebnicou v
blízkosti

Ty a ja,
slnko a
more

Ružová je vo vzduchu

Po daždi je
vždy dúha

MAKE UP
pred a po

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s nami podelili o svoje zaujímavé tričká.
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Hudobný kútik
Mark Ronson
je britský hudobník, spevák, DJ a hudobný
producent. Má 44 rokov. Vie hrať na gitaru,
klávesy a aj bicie. Kým jeho debutový album Here
Comes the Fuzz nebol v hudobných rebríčkoch
úspešný, jeho ďalšie albumy Version, Record
Collection and Uptown Special, dosiahli v
Spojenom kráľovstve veľký úspech. Ronson aj
s ostatnými spevákmi, napr. produkoval debutový
album speváčky Adele. Z jeho najnovších skladieb
sme vybrali pesničku Nothing Breaks Like a Heart.

Nothing Breaks Like a Heart – Nič sa tak nezlomí ako srdce

This world can hurt you
It cuts you deep and leaves a scar
Things fall apart,
but nothing breaks like a heart
And nothing breaks like a heart

Tento svet ti môže ublížiť
Reže ťa do hĺbky a necháva jazvu
Veci sa rozpadávajú,
ale nič sa neláme ako srdce
A nič sa neláme ako srdce

I heard you on the phone last night
We live and die by pretty lies
You know it, oh, we both know it
These silver bullet cigarettes
This burning house,
there's nothing left
It's smoking, we both know it
We got all night to fall in love
But just like that we fall apart
We're broken, we're broken

Počula som ťa minulú noc po telefóne
Žijeme a umierame vďaka krásnym
klamstvám
Vieš to, oh, obaja to vieme
Tieto strieborné guľky v tvare cigariet
Tieto horiace domy, nič tu neostalo
Dym sa valí, obaja to vieme
Máme celú noc na zamilovanie sa
Ale rovnako tak sa rozpadávame
Sme zlomení, sme zlomení

Mmm, well nothing, nothing, nothing gon'
save us now

Mmm, no, nič, nič, nič nás teraz
nezachráni
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Veselo a ešte veselšie
Kto z vás mi povie, na čo nám slúži drevo?
- pýta sa učka v škole
Jožko sa hlási
- ... sím z neho sa robia stromy!

A niečo zo zahraničia...

 Oznam katedry fyziky:
Skúška z predmetu CESTOVANIE V ČASE
sa koná včera. Stačí prísť.

How I am going to look this summer

 Deti, vymenujte aspoň jedného cicavca.
- Prosím, komár.
 Vieš čo vznikne skrížením krtka a žirafy?
Vrtná veža.



Na hodine dejepisu:
- Čo bolo po smrti Karola Veľkého?
- Prosím pohreb.

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

Tento časopis sme robili my:

Ak chceš, môžeš sa na budúci rok k nám pridať 
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