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1/2019-20     Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor 

Ahoj decká,   
konečne sa znovu po prázdninách stretávame – už šiesty rok vás budem 

sprevádzať vašimi školskými dňami a prinášať vám novinky, zaujímavosti, 
infošky a pikošky o našej škole, učiteľoch aj žiakoch. Ani sme sa nenazdali 

a po pár dňoch nového školského roka sa už toho dialo až-až. 

V pondelok 16.9 sme mali vzácnu návštevu. 
Poobede nás prišla do školského klubu detí 
navštíviť Dominika Cibulková s manželom a 

s ďalšími trénermi z Detskej tenisovej akadémie 
zo Stupavy. Deckám z družiny pripravili na 

školskom dvore vyše hodinový športový program. 
Asi 90 detí rozdelili do 3 tímov, ktoré medzi 

sebou súťažili - napríklad v behu s loptičkami na 
raketách okolo kužeľov. 

 

 
 
 

 

Samozrejme nechýbalo rozdávanie 
autogramov a nejaké tie selfíčka 

s mladšími aj staršími žiakmi. A aj 
keď nie všetci môžu byť vrcholoví 

športovci, táto milá akcia nás 
určite inšpirovala sa viac hýbať.  

   

 

  

Na dolnej chodbe v každom pavilóne je naša Zoškova schránka, ktorá sa teší na vaše 
príspevky, odpovede na kvíz, problémy do poradne, vtipy či inzeráty. Napíš vždy 

svoje meno a triedu, môžeš získať sladkú odmenu. 
Tešíme sa na každý príspevok.  Váš Zoškov tím  
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Mgr. Zuzanou Pastierovou                   
 

Dobrý deň pani učiteľka. Ste na našej škole nová a tak nám 
zvedavosť nedá spávať. Máme tu pre vás pár otázočiek. 

1. Páči sa vám v našej škole? 
Zatiaľ sa mi páči. Mám skvelé kolegyne a kolegu, v jedálni 
dobre varia a aj žiaci sa sem tam na mňa milo usmejú :) 

2. Prečo práve biológia? 
Uff, ťažká otázka. Na gymnáziu má okrem prestávok a 
telesnej výchovy celkom bavila aj biológia ;) No a keď som 
sa rozhodovala, kam na vysokú školu, tak som si nakoniec 
vybrala učiteľský smer biológia v kombinácii s environmentalistikou.  

3. Čo vás na učení najviac baví? 
Baví ma kreativita žiakov pri písomkách a odpovediach, ich výhovorky prečo nemám to 
a to, no a najviac ma na učení baví, že každý deň je úplne iný, lebo nikdy neviete, čo sa 
zase stane, čo budete musieť riešiť, čiže sa nikdy nenudíte :). 

4. Čo robíte vo voľnom čase? 
Vo voľnom čase varím, periem, upratujem, žehlím ;)... No a hlavne sa venujem svojej 
rodine a ak mám čas len sama pre seba, tak rada čítam knihy. Môj obľúbený spisovateľ 
je..... (dozviete sa v našej tajničke na str. 7) 

5. Máte domáce zvieratko? 
Nemám, ale mám doma 4 deti :). Momentálne u nás v byte nemáme 
priestor pre domáce zvieratko, ale u mojich rodičov na východe 
máme psa, je to rasa špringeršpaniel a volá sa Kiran. 

6. Čítate časopis Zoško? 
Čítam a fandím vám, aby ste mali stále o čom písať a aby ste sa 
stále zlepšovali a mali veľa čitateľov. 

7. Čo by ste si želali od zlatej rybky? 
Keďže by som si mohla želať asi iba jedno prianie, bolo by to zdravie pre moju rodinu 
a mojich blízkych. Možno to znie ako klišé, ale pre mňa je zdravie úplne najdôležitejšia 
vec a dopriala by som ho nielen sebe, ale všetkým ľuďom. 

 

Na slovíčko s... 

 

A my z redakcie Zoška veľmi pekne ďakujeme za Váš čas 
a želáme veľa pekných chvíľ na našej škole.... 
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Čo sa deje na našej škole..... 
 

5.9 - Beseda o SNP s pánom Jurajom Štefanovičom  

Pri príležitosti 75.  výročia Slovenského národného povstania 
sa na prvom stupni v učebni biológie uskutočnila zaujímavá 
beseda s pánom Jurajom Štefanovičom. Pán Juraj je našim 
deťom už dobre známy ako milovník histórie a zberateľ 
vojenských pamiatok. Deťom porozprával zaujímavé fakty zo 
života vojakov a partizánov počas druhej svetovej vojny a 
SNP. Potom im odpovedal na zvedavé otázočky a deti si mohli 
vyskúšať, ako im sedí prilba na hlave, či aké ťažké boli počas 
druhej svetovej vojny zbrane. Pánovi Jurajovi ďakujeme 
a niekedy nabudúce DOVIDENIA. 

 

13.9 – Návšteva pani psychologičky v deviatych triedach  

Už tradične naša škola ponúka deviatakom v spolupráci s pani psychologičkou PhDr. S. 
Bartakovicsovou z CPPPaP v Malackách poradenstvo ohľadne výberu stredných škôl 
a budúceho povolania. Po vyplnení dvoch testov sa naši budúci stredoškoláci dozvedeli, aké 
sú typy osobnosti a ktorý typ povolania je pre nich najvhodnejší. Ak by niekto chcel 
poradiť podrobnejšie, môže sa zadarmo objednať priamo v poradni CPPPaP v Malackách. 
Milí deviataci, držíme Vám palce, aby ste sa rozhodli správne. 

 

14.9 – „Mazutkou“ na Plavecký hrad 

V sobotu 14. septembra sme sa s pani učiteľkou A. 
Smrekovou v rámci kultúrno-turistického krúžku 
vybrali na výlet na Plavecký hrad. Najprv sme cestovali 
asi trištvrte hodiny historickým vláčikom ťahaným 
parným rušňom „Mazutkou“ do Plaveckého Podhradia. 
Túto výnimočnú jazdu organizoval Klub priateľov 
histórie železničnej dopravy. Vláčik bol veľmi pekný 
a uchovaný. Potom sme vyšli na Plavecký hrad. Bol tam 
prekrásny výhľad. Hore sme sa najedli a cestou späť 
sme aj všetko vytrávili. Čakali sme a čakali, ale vlak 
stále nechodil. Pozreli sme sa na tabuľu a zistili sme, 
že vlak ide až o hodinu. Sadli sme si teda pod strom 
k husiam a čakali sme ďalej. Nakoniec vláčik prišiel a šli sme domov. Pani učiteľka nás 
chcela pozvať na zmrzlinu, ale zistili sme, že je zatvorené (: Na pozvanie nezabúdame a 
už sa tešíme niekedy nabudúce... 
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19.9 - Divadelné predstavenie Bedári 

Dňa 19.9.2019 sme sa my žiaci 7. a 8.ročníka 
zúčastnili na verejnej generálke muzikálu Bedári v 
divadle na Novej Scéne. Muzikál je inšpirovaný 
známym románom od Victora Huga, o ktorom sa 
budeme učiť aj na hodinách  literatúry. Celým 
predstavením nás sprevádzali úžasné spevácke a 
herecké výkony v podaní slovenských a českých 
muzikálových hviezd, ako napr. Dárius Koči, Patrik 

Vyskočil, či Katarína Hasprová. Veľkolepá scéna bola doplnená tematickou hudbou, 
nádhernými kostýmami a živým orchestrom. Divadlo sa nám páčilo a určite by sme si ho 
veľmi radi pozreli ešte raz. Za možnosť zažiť takýto kultúrny zážitok ďakujeme p. 
učiteľkám B.Štefanovičovej a E. Reszkovej. 

19.9 - Cezpoľný beh v Malackách – okresné kolo 

V piatok sa 12 najlepších bežcov 
z našej školy zúčastnili s pani 
zástupkyňou A. Hubekovou okresného 
kola v cezpoľnom behu v areáli 
zámockého parku v Malackách. Súťažili 
zvlášť dievčatá a chlapci, jednotlivci aj 
tímy, v troch kategóriách – trate boli 
dlhé podľa veku od 500 do 1500 metrov 
pre dievčatá a 1000-3000 m behali 
chlapci. Našim mladým športovcom sa pekne darilo a nakoniec sa postavili dva krát na 
stupne víťazov. Tím chlapcov v zložení Michal Dudek, Samo Mundok a Tomáš Skuhra 
získali 3. miesto. A naša šikovná bežkyňa šiestačka Hana Zálesňáková si už opakovane 
vybehala úžasné 1.miesto.  
                              Srdečne vám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 
 

24.9.-27.9 - Európsky týždeň športu na školách 

Všetky deti z prvého stupňa sa zapojili do 
Európskeho týždňa športu. Každé ráno tento 
týždeň sa deti aj s pani učiteľkami išli rozcvičiť na 
školské ihrisko. Každý ročník mal na starosti iný 
deň a pripravil si cviky pre ostatných. Rozcvička 
trvala okolo 15 minút. Deťom sa to tak zapáčilo, že 
na ďalší pondelok im bolo ľúto, že sa nejdú von 
rozcvičiť . Že by to bol začiatok novej tradície? 
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26.9 - Európsky deň jazykov – e-Twinning projekt 

Cudzí jazyk nie je predmet, ktorý sa dá len tak nabifliť. Je to komunikačná zručnosť, 
ktorá nám otvára dvere do sveta. A my sme tie dvere pri príležitosti Európskeho dňa 
jazykov pootvorili. V rámci projektu cez internetový portál pre spoluprácu škôl „e-
Twinning“ sme sa spolu s 15 školami z celej Európy zapojili do niekoľkých jazykových 
výziev. Na hodinách angličtiny s p. uč. Valovičovou napísali deviataci listy o sebe, našej 
škole a našej dedine, ktoré sme rozposlali do 13 európskych škôl. Slovenské verzie listov 
sme aj nahrali a zverejnili na stránke, aby si kamaráti v zahraničí mohli popočúvať, ako 
znie naša krásna ľubozvučná slovenčina. Na listy a pozdravy, ktoré sme dostali z iných 
škôl, sme potom cez internet odpovedali. Každý zúčastnený má vytvorený svoj vlastný 
profil, cez ktorý môžu decká aj naďalej medzi sebou komunikovať. 

V rámci ďalšej výzvy každá škola nahrala jazykolamy vo svojom rodnom jazyku a uverejnili 
sme ich na spoločnej stránke. Deti potom skúšali jazykolamy v rôznych rečiach na vlastnej 
koži a svoje hrdinské výkony tiež nahrali a uverejnili. Bolo veľmi vtipné skúšať rozprávať 
po grécky, či estónsky, ale aj počuť deti z Francúzska, Talianska alebo z Turecka, ako sa 
trápia s našim „Strč prst skrz krk“, či „Psík spí, psi spia“...  

V obrázkovej výzve sme uverejnili fotky 
nápisov a predmetov, ktoré sú bežne okolo nás 
a pripomínajú nám niektorý európsky štát. 
Šiestaci zase vyrábali na hodine výtvarnej 
výchovy s. p. uč. A. Smrekovou vláčiky, na 
ktoré sme potom na hodinách angličtiny a 
nemčiny napísali základné pozdravy a frázy – 
na každý vagón jednu. Spolu sme rozposlali do 
Európy 12 krásnych slovenských vláčikov 
s čičmianskymi vzormi. Slovenské frázy sme 

aj nahrali a priložili QR kód nahrávky, aby si ich zahraničné decká mohli nielen prečítať, 
ale aj popočúvať. Všetky doručené vláčiky, listy a pohľadnice, si môžete poprezerať 
a popočúvať na nástenke na dolnej chodbe.  

Aj deti z prvého stupňa sa zapojili do osláv Európskeho 
dňa jazykov. Tento rok sa zamerali na ovocie a zeleninu 
(napr. jablko, mrkvu, hrušku či jahodu), ktoré si 
namaľovali alebo vystrihli a potom ich pomenovali 
v rôznych európskych jazykoch. Výsledkom je krásna 
a poučná výstava na dolnej chodbe. 

Takto sme si spríjemnili hodiny cudzích jazykov a zistili, že po celej Európe sú také isté 
decká ako my, čo sa tiež učia po anglicky. A že aj keď sme malá škola na dedine, môžeme 
komunikovať s celou Európou. E-TWINNING, už sa tešíme niekedy nabudúce...  
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30.9 – 1.10 - Maliarske sympózium na počesť A.Brunovského 

Náš kultúrny dom sa na dva dni premenil na maliarsky ateliér. Pán Ján Hladík zorganizoval 
maliarske sympózium, kde sa okrem skúsených maliarov a ilustrátorov zúčastnilo aj sedem 
vybraných žiakov z našej školy (3 deviatačky, 2 šiestaci a 2 piatačky). Obidva dni sme sa 
po prvej hodine presunuli do kultúrneho domu, kde sme pod odborným vedením pracovali 
na svojich dielkach. Dňa 2.10 sa potom uskutočnila pre všetkých autorov a ich rodiny 
vernisáž. Krásne obrazy si mohli v rámci vyučovania pozrieť aj ostatné deti zo základnej 
školy. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť s umením. Ďakujeme. 

              12.10 - „Bučové slávnosci“ 

Boli ste sa pozrieť v sobotu 12.10 do kultúrneho domu? Ak nie, o veľa 
ste prišli. Vychýrené Zohorské „Bučové slávnosci“ už tradične 
organizovala detská hudobná skupina Vega a jej priatelia pod záštitou 
pána starostu. Aj tento rok boli veľmi zaujímavé – mohli ste 
obdivovať krásne a nápadité dielka z tekvíc a iných jesenných materiálov, tekvicové 
koláče, či atypickú zeleninu a ovocie. Decká z našej školy tiež prispeli veľkou mierou 
k pestrej výstave, tvorili na hodinách výtvarnej výchovy, aj poobede v školskom klube detí 

– kreslili alebo vyrábali tekvičky, kostričky, či veselý 3D 
jesenný panel so slniečkom, tekvicou, stromami a ježkami.  

     Veľa detí  sa zúčastnilo aj tvorivých dielní v sobotu 
doobeda. Naše piatačky Adriana, Laura a Natália tam vytvorili 
strašidelnú čiernu tekvicu 
s bábikovým cintorínom a vyhrali 
prvú cenu – veľký koláč.  

Každý, kto priniesol svoje dielo 
na výstavu, dostal lampión 

a sladkú odmenu. V rámci hlavného programu sme sa dozvedeli 
víťazov jednotlivých kategórií a nechýbalo aj maľovanie na 
tvár, súťaže, ohňová šou, diskotéka či tradičný lampiónový sprievod.  

Organizátori veľmi pekne ďakujú všetkým pomocníkom a sponzorom. 

14.10. – 18.10. - Plavecký výcvik - druháci 

20 druhákov absolvovalo týždenný plavecký výcvik v športovej hale Malina v Malackách. 
Každý deň po prvej hodine ich tam odviezol autobus. V bazéne strávili s malou prestávkou 
2 hodiny. Boli rozdelený do troch skupín a každej skupine sa venoval 1 tréner alebo 
trénerka. Deti sa s pomocou plávacích dosiek aj penových „slížikov“ učili skákať do vody, 
splývať, správne hýbať nohami aj rukami a tiež správne dýchať. A hlavne pri tom zažili 
veľa zábavy. Mali ste vidieť tie rozžiarené očká, keď nám o tom rozprávali ... 
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25.10.- Expert geniality show –  termín na prihlásenie 

Expert geniality show je celoslovenská súťaž pre decká 
od 5-tej po 9-tu triedu. Zabojovať môžeš v dvoch 
témach. 5-ci a 6-ci si zasúťažia v témach: „Ako funguje 
svet“ a „Päť jazykov kultúry“. Tí starší si vyberú po 
prelistovaní testu  z 2 nasledovných tém:  

 Tajomstvá prírody 
 Do you speak English? 
 Od Dunaja k Tatrám 

Na výber máš vždy 4 možné odpovede a ak si si odpoveďou istý, môžeš ju označiť a dostať 
za ňu ešte viac bodov. Na všetko máš 60 minút. Súťaž prebehne na našej škole vo štvrtok 
28.11.2018 doobeda. Zaregistrovať sa môžeš do 26.10. u p.uč. Evky Reszkovej. 
Štartovné je 4 eurá. Ak chceš vedieť viac, choď na stránku www.sutazexpert.sk a nájdeš 
tam testy z minulých rokov a aj online tréning. Ak sa ti pošťastí byť medzi 100 najlepšími, 
si v hre o pekné ceny. Svoje výsledky nájdeš potom pod svojím kódom v januári na 
Internete. Najlepší žiak získa titul „EXPERT školy“. 

    

25.10. - Všedkovedko – termín na prihlásenie 

Všedkovedko – veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Ide 
o celoslovenskú súťaž pre je žiakov 2. až 4.triedy. Každý súťaží vo 
svojej vekovej kategórii, čím sú deti staršie, tým je dlhší aj test. Pre 
druhákov je prichystaných 24 otázok a pre tých starších 30 otázok. 
Čas na vypracovanie je 40 minút.  Na výber sú 4 možné odpovede, tú 
správnu treba zakrúžkovať. Zaregistrovať sa treba do 26.10. u p.uč. Mirky 
Hrodekovej, Súťažiť sa bude potom vo štvrtok 28.11.2018 doobeda a výsledky si každý 
môže nájsť podľa svojho kódu na internete v januári. Štartovné je tiež 4 Eurá a tí najlepší 
dostanú pekné ceny. Podrobné informácie si môžete nájsť na www.vsedkovedko.sk. 
Najlepší žiak zo školy získa titul „Všedkovedko školy“. 

 

 

Tajnička zo strany 2 - kryptogram: 
 

Ktorého známeho človeka spomínala v rozhovore p.uč. Pastierová? 
 

 

 

 Mozgolamy 
 Svetobežník 
 Góly, body, sekundy 
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   Rozhovor s prvákmi  

 
1. Ako sa voláš a z ktorej si triedy?                  
2. Čo sa ti páči na našej škole? 
3. Ktorý predmet máš najradšej? 
4. Kto je tvoj najlepší kamarát? 

 
 

1. Eliška 1.B 
2. p. učiteľka Malinová 
3. Výtvarná 
4. Emka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Všetkých prváčikov na našej škole srdečne vítame a želáme im, aby sa im u nás 
páčilo a darilo. Nechceme veľa prezrádzať, ale počuli sme, že ich čaká veľká 

udalosť.... Ale o tom až nabudúce . 

                             
                       DARUJEM / POTREBUJEM 

   
 

    

 
 
 

Na našej Zoškovej nástenke na dolnej chodbe nájdete okrem každého 
čísla nášho časopisu aj inzeráty – „Darujem“ a „Potrebujem“. Ak máte 

veci navyše a ešte by sa niekomu mohli hodiť, alebo naopak niečo 
potrebujete, môžete si aj vy pridať svoj inzerát priamo na nástenku, 
alebo nám ho hodiť do Zoškovej schránky a my ho radi uverejníme. 

Nikdy neviete, čo sa komu môže zísť... 

1. Denis, 1.A 
2. Ihrisko 
3. Matematika 
4. Patrik 

1. Zarka 1.B 
2. Domáce úlohy 
3. Výtvarná 
4. Eliška 

  1. Matej  1.A 
2. Družina 
3. Slovenčina a matematika 
4. Martin 

1. Melanka 1.B 
2. p.učiteľka Malinová 
3. Telesná 
4. Hanka 

1. Jonáš 1.A 
2. Brejkomat 
3. Výtvarná 
4. Natanel 

1. Emil 1.B 
2. Brejkomat 
3. Slovenčina 
4. Peter 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ema, 1.B 
2. Ihrisko 
3. Angličtina 
4. Emka 

 

  

Sú malí, sú zlatí, sú tu prvý rok,  
tak sme sa ich spýtali niekoľko 

zvedavých otázok... 

 



9 
 

Zaujímavé životy našich žiakov 
 

 

                 Zara Ščasná 
 
 

Naša šiestačka Zara, mimochodom aj redaktorka 
nášho školského časopisu, zažila toto leto v Číne 
neskutočné dobrodružstvo. Tak sme sa jej opýtali 
zopár zvedavých otázočiek... 
 
Zoško: Ahoj Zara, počuli sme, že si strávila v lete 

2 týždne v Číne. Čo si tam robila? 
Zara: Zúčastnila som sa svetového finále súťaže C PLAN/KIDS Supermodels 2019. 

Bolo to v Číne v meste Suzhou blízko Šanghaja. Stretlo sa nás tam vyše 100 
detí od 6 do 13 rokov z viac ako 25 krajín sveta, ktorí súťažili vo viacerých 
vekových kategóriách. 

 

Zoško: Fíha, to znie zaujímavo. Ako si sa tam dostala? 
Zara: Asi pred rokom ma môj tatino prihlásil do agentúry Black and White, ktorá 

ma do súťaže nominovala. Ale najprv som musela prejsť predkolom na 
Slovensku, kde ma vybrali z 5 dievčat. 

 

Zoško: Ako taká svetová súťaž prebieha? 
Zara: Súťaž bola veľmi náročná. Prvý týždeň sme nacvičovali choreografiu a veľa 

sme fotili v rôznych oblečeniach na rôznych miestach – napr. v múzeách 
a v obchodných domoch. A druhý týždeň sme nacvičovali priamo v sále. 
Slávnostný večer bol sobotu. Predvádzali sme športové šaty, večerné šaty, 
plavky a kroj. Tiež sa hodnotila talentová súťaž, kde som bez chybičky 
zvládla nacvičenú choreografiu mažoretiek spolu s tancom. Celá komunikácia 
prebiehala samozrejme v angličtine. 

 

Zoško: Tak to je napínavé... Ako to nakoniec   
dopadlo? 

Zara: Skončila som na DRUHOM mieste . 
 

Zoško: Srdečne BLAHOŽELÁME !!! A čo ťa čaká 
najbližšie? 

Zara: Teraz ma čaká 30.10 súťaž v Maďarsku a cez leto 
mám ísť na súťaž do Ameriky. A potom uvidíme. Raz 
možno budem svetovou modelkou alebo herečkou. 
 

Zoško: Ďakujeme za zaujímavý rozhovor a budeme ti 
držať palce. Veľa štastia... 
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             Krúžky na našej škole 
               v školskom roku 2019/2020              
 
  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

              
 Naše  práce 

 

 

 

 

 

 

 

4. Korčule v lete, v zime – 3-5 r. 
p.uč. Rybárová E. 

pondelok 14:00-15:30 
multifunkčný šport. areál 

9. Počítačový – 6-8 r. 
p.uč. Šteffek B. 

utorok 14:00-15:30 
PC učebňa 
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EKO  

 

Vitajte v našej novej rubrike – EKO okienko. Budeme Vám prinášať novinky 
o tom, ako v našej škole chceme pomáhať prírode a našej planéte. 

 

1. Zbierame zubné kefky 

Viete o tom, že by ste mali vymeniť svoju starú zubnú kefku za novú aspoň každé 
3 mesiace? A kam dáme tú starú? V našej škole od tohto 
školského roka zbierame použité zubné kefky. Keď 
prinesieme zubnú kefku urobíme ňou radosť. KOMU? 

1. PRÍRODE - Kefky sa nebudú rozkladať na skládke 
a ich plastové časti budú zrecyklované na koše. 

2. NAŠEJ ŠKOLE - za každých 100 akýchkoľvek zubných kefiek získa naša škola 
nové koše na papier a plasty. 

Použité kefky môžete hodiť do na to určených krabičiek na dolných chodbách 
v oboch pavilónoch. Ďakujeme. 

 
2. Gaštanová výzva  

V spolupráci s Poľovníckym združením Havran 
sme vyhlásili „Gaštanovú výzvu“. Ak ste šli na 
prechádzku do prírody, alebo aj len tak po 
Zohore, mohli ste pozbierať gaštany a prines 

ich do zbierky pre zvieratá žijúce v lese. 
Zbieranie prebehlo v termíne 14.10.2019 - 
21.10.2019. Nazberané gaštany sme odovzdali 
v školskom klube detí alebo pani učiteľkám 
v škole. Najprv sa s nimi zahrali a potom sme 
ich odovzdali našim pánom poľovníkom, ktorí 
s nimi budú cez zimu prikrmovať zvieratá 
v lese.  

 

 

 

 

OKIENKO 

Takto sa s gaštanmi hrali deti 
v ŠKD v triede Eriky Dinušovej. Aj vďaka nám nezostanú zvieratká 

v zime hladné. Ďakujeme všetkým !!! 
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Naše práce 

 
 
 
 
 
 
 

Tvorivé dielničky     Papierová 3D tekvička 
Radi tvoríte, striháte, lepíte a majstrujete? Budeme Vám prinášať foto-postupy 

jednoduchých dekorácií. Farby môžete použiť aké chcete, ale pôvodne je 
tekvička oranžová, oči, nos a ústa čierne a vrchná stopka zelená. Takže budete 
potrebovať oranžový, zelený a čierny papier, nožnice a lepidlo. Farebnú verziu 

postupu si môžete pozrieť na naše školskej web-stránke. Veľa šťastia... 

1.     2.  3.    4.  

 
 
5.    6.  7.  8.  

Rozlúčka s letom 

Keď sa vonku oteplí, 
Ideme liezť na vetvy. 

Stavať bunkre to je naše, 
Veď sme ešte detské duše. 

 
Voda, slnko, prázdniny, 

vymýšľame koniny. 
Treba si však dávať pozor, 

Lebo už nemáme dospelácky dozor. 
 

Zrazu sme už veľké deti, 
Do hlavy nám múdrosť letí. 

Letí, letí pomaly, 
Leto už je za nami. 

 

                                  Martin Cenko, 8.B 

Škola 

Škola, škola, školička, 
Naša malá väznička. 

Chodíme sem každý deň, 
Aj keď sme hlúpi ako peň. 

 
Čítať, písať my už vieme, 
učiteľkám to nepovieme. 
Sme my ale múdra trieda, 
Chýba nám už iba krieda. 

 
Ťažké úlohy my máme, 

Neskôr nad tým nadávame. 
Na konci hodiny zazvoní zvon, 
A všetci sa zrazu vyberú von. 

 

Simona Kožíková, 8.B 
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Vitajte v prvom kole nášho každoročého kvízu. Tu sú naše otázky - všetky 
odpovede nájdete v tomto časopise. Zo správnych odpovedí budeme losovať 
jedného z vás, ktorý za odmenu získa sladkú drobnosť. Takže neváhajte, čítajte 
a svoje odpovede spolu s menom a triedou hoďte do našej Zoškovej schránky na 
dolnej chodbe... Veľa šťastia.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                          
  

 

 

Problém: Veľa krát 
si urobím domácu 
úlohu, ale potom si ju 
zabudnem doma na 
stole. Čo mám robiť? 

Odpoveď:  
 Vymysli si lepšiu výhovorku. 

Pani učiteľky ti viac ako 2 
krát na ňu neskočia...  

 Urob si obrovskú záložku do 
každého pracovného zošita 
a napíš si na ňu z každej 
strany: „ULOŽ MA HNEĎ 
DO TAŠKY“. 

 Pri odchode z domu si ešte 
raz pozri stôl, kde si robievaš 
domáce úlohy, či ti na ňom 
niečo dôležité nezostalo. 

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

Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!! 

 

 

Zoškova poradňa 

 

 

 

  

1. Ako sa volá známa tenistka 
ktorá navštívila našu školu? 

       a) Cesnaková 
             b) Cibulková  
                     c) Rybáriková 
 

 

2. Čo sme zbierali pre 
zvieratká na zimu?  

       a) orechy 
               b) starý chlieb 
                       c) gaštany 

 

3. Koľko krúžkov funguje tento 
rok na našej škole? 

                a)  17   
                    b) 15 
                            c) 21  
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Veselo a ešte veselšie   

 

 

 

 
  

 
          

                        Originálny Zoškov komix   (....by Zuzka M :-) 

                                                                                                                       

 

 

 

                                   

    Tento časopis sme robili my: 

 
 

  A niečo zo zahraničia  

 
 

„Tak ako Majko, zub ta ešte bolí?“  
„To neviem, pán zubár si ho nechal u seba.“ 

Vaše vtipy z našej schránky: 

 „Mami, našla som stratenú loptu!“ 
 „Tak  potom už nie je stratená, keď si ju našla.“ 
 „Ale je. Tomáško od vedľa ju ešte stále hľadá.“   

 

Ja:  „Mami, toto je moja priateľka.“ 
Mama:  „Zaslúžiš si niečo lepšie.“ 
Ja:  „Ale mami, ja ju milujem.“  
Mama:  „Ja sa rozpravám s ňou.“ 

 

Ďalšie žrádlo 
v plechovici... 


