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2/2019-20     Školský časopis ZŠ A.Brunovského, Zohor 

Ahoj decká,   
vedeli ste, že v areáli našej školy môžete navštíviť okrem obecnej knižnice aj 

školskú knižnicu? Naša školská knižnica sa nachádza v kabinete na zadnom 
poschodí v B pavilóne a my sme ju navštívili. 

    

Dňa 28.10 sa naša škola zapojila do 15. ročníka celoslovenského projektu 
„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, ktorý vyhlasuje Slovenská 
pedagogická knižnica pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.    

Tento deň každá trieda v rámci hodiny slovenského jazyka a literatúry navštívila 
našu školskú knižnicu, kde nám pani učiteľka a knihovníčka v jednom - Ivanka 
Dufková - pripomenula 145. výročie narodenia slovenského spisovateľa Jozefa 

Gregora Tajovského. Tiež nám porozprávala, ako funguje naša školská knižnica a 
kedy je otvorená. Vyskúšali sme si nájsť konkrétne knihy podľa abecedy, vyplniť 

pracovné listy, či vyriešiť krížovku a kvíz.  

Našu školskú knižnicu môžete navštíviť každý utorok od 13:30 do 15:00. 
Nájdete tam hlavne knižky, ktoré sú odporučené čítať na hodinách literatúry 

a rôzne odborné knihy. A čo napísali o tomto podujatí samotní účastníci?  
Dozviete sa na strane 4. 

 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. Karolínou Snopkovou                   
 

Na prvom stupni máme novú posilu – pani učiteľku 
Karolínku. Učí v triede 2.A. A keďže máme zvedavé oči 

a uši všade, poprosili sme ju o rozhovor, aby sme sa o nej dozvedeli viac. 

1. Prečo ste sa stali práve učiteľkou ? 
Už od základnej školy ma to tiahlo k učiteľskej profesii. Nemám rada stereotyp 
a preto je pre mňa táto práca dokonalá. Každý deň v práci je iný.  

2. Kde a koho ste učili pred tým, ako ste prišli ku nám? 
Učila som malých prváčikov na Súkromnej základnej škole v .... (dozviete sa, keď 
vyriešite krížovku na strane 9). 

3. Aké je vaše obľúbené zvieratko a prečo? 
Vždy ňou bola mačka. Mám rada samozrejme aj iné 
zvieratá, ale mačky sú moja srdcovka – sú prítulné 
a komunikatívne (aspoň tie moje vždy boli ).  

4. Čo robíte najradšej vo voľnom čase? 
Cez leto obľubujem bicyklovanie, bedminton, kolieskové 
korčule. V zime chodievam na ľadové korčule.  

5. Aké je vaše obľúbené jedlo? A ozaj viete variť? 
Najviac mi chutí pizza a iné talianske dobroty, ako 
napr. cestoviny, ale nepohrdnem ani sviečkovou na 
smotane. Podľa slov môjho manžela vraj varím 
veľmi dobre. 

6. Ako sa Vám u nás páči?  
Som tu nadmieru spokojná, žiaci sú šikovní a ešte 
k tomu mám skvelé kolegyne a kolegu. 

7. Tak to je super, že sa Vám tu páči. Zažili ste už s nami niečo vtipné? 
Každý týždeň prežívam pozitívne a vtipné chvíle so žiakmi a kolegyňami :D 
Takéto situácie mi vedia vždy spríjemniť deň. 

Na slovíčko s... 

 

A naša redakcia Zoška Vám veľmi pekne ďakuje za Váš čas 
a želáme veľa radosti z vašich žiačikov .... 
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Čo sa deje na našej škole..... 
 

19.10 – Mesiac úcty k starším – spolupráca s obcou a klubom dôchodcov 

Naša škola pravidelne v októbri 
spolupracuje na milých akciách. 
Dobrovoľníci spomedzi  ôsmakov 
a deviatakov sa pekne obliekli 
a v kultúrnom dome pomáhali 
s obsluhou na stretnutí 
zohorských starodôchodcov 
(19.10), ktoré zorganizoval 
Obecný úrad. Na privítanie 
hrala skupina Vega a svoju 
zostavu predviedli malacké 
mažoretky aj s našimi dievčatami.   A potom 6.11 decká prispeli k hladkému priebehu 
posedenia dôchodcov, ktoré organizovala Jednota dôchodcov v Zohore. Pod pozorným 
okom p.uč. B. Štefanovičovej si vyskúšali, aká náročná je práca čašníkov. A keďže sa im 
ju podarilo zvládnuť na jedničku a s úsmevom na tvári,  to v sobotu, či poobede, musíme 
ich pochváliť. Ďakujeme!!! 

21.10 – Návšteva detí z ŠKD v klube dôchodcov 

Dňa 21.10 v pondelok sa deti 
z ŠKD s p.uč. Benkovou vybrali do 
klubu dôchodcov. Zaspievali našim 
babkám a dedkom záhorácke 
pesničky a potom s nimi išli 
vyrábať jesenné vence. Deti 
dostali krémeše a sladkú odmenu. 
Ešte sa s dôchodcami trošku 
porozprávali a išli späť do  

družiny. Babičky a dedkovia sa svojim vnúčikom veľmi potešili. 

21.10-25.10 – Týždeň zdravej výživy 

V týždni od 21. do 25.10. bol u nás v škole týždeň zdravej výživy. 
Deti si mali celý týždeň nosiť do školy na desiatu ovocie alebo 
zeleninu, aby získali body pre svoju triedu. Okrem toho bola pre nás 

pripravená špeciálna úloha. V utorok sa v jednotlivých triedach losovala kombinácia ovocia 
a zeleniny, podľa ktorej si deti museli v stredu obliecť oblečenie v konkrétnych farbách 
– napr. paradajka a bazalka (červeno-zelené), petržlen a černica (bielo-čierne), za čo 
dostali body navyše. Nakoniec na prvom mieste skončili žiaci z 5.B, ktorí mali ovocie stále 
v škole, a tak vyhrali zdravú dobrotu. Na druhom mieste sa umiestnila trieda 5.A a ako 
poslední v top 3 sa umiestnili žiaci z 8.B.  

 

 

V plnej kráse , aj s pánom starostom. 
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Ďakujeme za pomoc ovocnému komandu z 8.B, ktoré každý deň informácie poctivo 
zapisovalo a p. uč. A. Goliašovej za dobré nápady a organizáciu celého týždňa. Matematická 
záhada na záver: ako je možné, že v stredu najžhavejší z najžhavejších splnili plán na viac 
ako 100%? (hm .... pridali sa aj triedne pani učiteľky ). 

21.10 – Deň jablka – prvý stupeň 

Na deň jablka deti prvého stupňa robili na všetkých 
hodinách niečo s jabĺčkami napr. na slovenčine, 
matematike a angličtine dostali pracovné listy 
a hlavolamy, ktoré vypracovávali. Na výtvarnej 
výchove zase kreslili jabĺčka. Deti mali upiecť  
jablkové koláčiky, ktoré ochutnávali a potom ich 
vyhodnotili, ktorý bol najlepší. Deti mali do školy prísť 
aj oblečení v takých farbách, aké má jabĺčko. Pani 
učiteľkám sa o jabĺčkach potom veru aj  snívalo. 
A viete prečo oslavujeme Deň jablka?  Lebo jabĺčka 
patria medzi najzdravšie a najchutnejšie ovocie.                                                                                                

22.10 - Turnaj v minifutbale – obvodné kolo v Lábe 

Chlapci z našej školy nás reprezentovali v malom futbale v Lábe . Toto sú oni: Selič Tomáš, 
Lukna Matúš, Houdek Timon, Liam Andrew Hales z 5.B, Kavický Martin zo 7.B, Orth Patrik 
zo 6.B, Bodo Ladislav a Mundok Samuel zo 6.A. Tím vybrala a sprevádzala p. uč. R. 
Bukovinová. Skončili na peknom 3. mieste. 
 

28.10 – Deň knižníc – reakcie detí 

  Dňa 28.10. naša trieda navštívila školskú knižnicu pod vedením 
Ivany Dufkovej pri príležitosti dňa knižníc. V knižnici bolo veľa 
rôznych kníh, ktoré boli zoradené podľa abecedného poradia. 
Za získané informácie o knižnici a o vylepšenie hodiny 
ďakujeme pani učiteľke a už sa tešíme na vašu ďalšiu návštevu.   

 Dnes sme navštívili školskú knižnicu pri príležitosti medzinárodného dňa knižníc. 
Naša knižnica funguje už 3 roky. Školská a obecná knižnica sa líšia tým, že 
v školskej knižnici je viac kusov jednej knihy. Knihy v tejto knižnici sa stále 
obmieňajú. Pani učiteľka Dufková je k dispozícii každý utorok od 13:30 do 15:00. 
Knižnica je rozdelená na 2 časti, na vecnú a umeleckú literatúru. Pani učiteľka sa 
poteší každej návšteve knižnice.  

 Cez hodinu SJL sme navštívili v rámci medzinárodného dňa školských knižníc našu 
školskú knižnicu. Pani učiteľka Dufková nás oboznámila fungovaním knižnice 
a predstavila nám nové knižné tituly, ktoré si môžeme zapožičať. Spríjemnením 
tejto akcie bol zábavný pracovný list v ktorom sme vyriešili meno známeho 
spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. 

 
Najmenšie a najväčšie jabĺčko. 
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29.10 - Výstava „MESTO ROBOTOV“ 

Naši prvostupniari sa vybrali na výstavu „Mesto robotov“, ktorá 
bola inštalovaná v AVIONE v Bratislave. A tam sa teda diali 
veci.... Videli sme tam robota čo robil kávu, ďalší tancoval a iný 
sa s nami dokonca porozprával. Bol tam výťah do vesmíru, 
robotické auto a aj robotické zvieratká – pes, tarantula, či 
svietiaca  ryba.  Hrali sme X–box a mohli sme si skúsiť život vo 

virtuálnej realite. 
Roboti nám zahrali divadlo a jeden robot skladal 
rubikovu kocku. Na špeciálnych váhach sme mohli 
zistiť, koľko by sme vážili na rôznych planétach. 
Všetkým deťom sa tam veľmi páčilo, čo si 
môžete pozrieť aj na fotografiách v našej 
fotogalérii na webovej stránke školy. 

6.11 – Vybíjaná – turnaj v Malackách 

Tím 12 žiakov z prvého stupňa sa zúčastnil 
s p. uč. L. Malinovou turnaja okresného kola 
zmiešaných družstiev vo vybíjanej, ktorý sa 
uskutočnil v športovej hale Malina 
v Malackách. Decká bojovali ako levy, a aj 
keď sme nevyhrali, získali sme veľa 
skúseností. 

7.11 – Cyrano z predmestia – muzikál  na Novej scéne 

Dňa 7.11.2019 sme sa ôsmaci a deviataci išli 
pozrieť na dopoludňajšie predstavenie 
muzikálu „Cyrano z predmestia“ na Novej 
scéne v Bratislave. O jeho knižnej predlohe 
Cyrano z Bergeracu sa budeme učiť na 
literatúre. Dej bol veľmi pútavý, o živote 
mladých ľudí z hľadiska modernej doby, 
v ktorej žijeme. Okrem tanečných 

a speváckych výkonov najlepších slovenských muzikálových hviezd nás zaujal príbeh 
bitkára Cyrana s krutým výrazom, no citlivou dušou a jeho neopätovanej tajnej lásky 
k ambicióznej a talentovanej speváčke Roxane. Muzikál bol výnimočný aj vďaka 
hudobníkom, ktorí hrali priamo na javisku. Predstavenie nás veľmi zaujalo. Ďakujeme p. uč. 
B. Štefanovičovej, že nám zohnala lístky a pani riaditeľke Ľ. Štefanovičovej, že sme tam 
mohli ísť v rámci vyučovania. 
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9.11. - Čarodejnícke stretnutie po 300 rokoch 

Ktože by už chodil do našej školy v sobotu? No predsa 
zvedavé a nebojácne decká. Prišli sa na vlastné oči pozrieť, 
ako to vyzerá, keď sa po 300 rokoch stretnú bosorky a iné 
veľké aj malé strašidlá. Občianske združenie „A proč né?“ 
vymyslelo a s podporou obecného úradu zorganizovalo 
strašidelno-zábavné podujatie. Všetkých záujemcov privítala 
nezvyčajná výzdoba pred budovou školy a aj v jej vnútri. Prvá 
bosorka nás čakala už pred školou a púšťala nás dnu 
v menších skupinkách tak po 10. Trieda 1.A sa zmenila na 
cintorín, kde sme sa zúčastnili vyvolávania čarodejnice 
Genovévy z hrobu, v 1.B sme sa dozvedeli, čo sa deje v našej skrini, keď neposlúchame. 
Boli tam malé bosorky, ktoré uväznili svojho učiteľa do klietky. V poslednej triede boli 
čarodejnice, ktoré sa stretli po 300 rokoch a chceli si nás uvariť. Všetci odvážlivci si 
mohli pochutiť na pripravenom občerstvení - balíčky so strašidelnými sladkosťami a čaj. 
Vyskúšali sme si netradičné súťaže – napr. hod metlou, či uviazanie motýlika na krk kostre. 
Za netradičné zážitky ďakujeme občianskemu združeniu „A proč né?“ a tešíme sa aj 

nabudúce. A ešte jedno 
prekvapenie na záver. Od 
jednej bosorky sme sa 
dozvedeli, že zostalo ešte 5 
strašidelných cien. Takže ak 
máte o ne záujem, napíšte nám 
krátky príbeh na tému: „Čo sa 
stalo v noci škole, keď deti 
odišli...“. Najvtipnejšie a 
najstrašidelnejšie príbehy 
uverejníme a odmeníme . 
 

 

11.11 – Olympiáda zo slovenského jazyka – školské kolo 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry má za cieľ preveriť nie len 
teoretické vedomosti, ale aj komunikačné zručnosti a tvorivosť. 
Školského kola olympiády sa zúčastnilo 15 žiakov z ôsmeho a deviateho 
ročníka. Mali za úlohu zvládnuť nie len teoretický test, ale aj prepísať zadaný text na iný 
žáner a v krátkom časovom intervale vytvoriť a predniesť prejav na danú tému. Víťazkou 
školského kola sa stala Emma Kimličková z 9.A, ktorá na okresnom kole v Malackách 
získala ďalšie cenné skúsenosti. 

 

 
Jedna čarodejnica sem nepatrí. Nájdete, ktorá? 
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11.11 – Imatrikulácia prvákov 

Dňa 11.11.2019 sa na chodbe 1.stupňa uskutočnila 
imatrikulácia prvákov. V úvode tejto milej udalosti 
privítali prváčikov Ceruzka Zuzka a Pero Fero,  
ktorí predstavili v krátkosti čo sa bude diať. Prváci 
zaspievali pieseň  Zlatá brána a v skupinkách sa 
vybrali splniť úlohy, ktoré boli pre nich nachystané- napr. slabikovanie, počítanie, 

skladanie z geometrických útvarov. A keďže všetci 
prváčikovia dokázali, že sa toho už veľa naučili, boli veľkou 
ceruzkou slávnostne pasovaní Ceruzkou Zuzkou a Perom 
Ferom za riadnych žiakov našej školy. Prváci zvládli svoj 
pasovací deň na veľkú jednotku a za ich odvahu 
a nebojácnosť dostali knižku a sladkú odmenu. Ich 
usmievavé tváričky žiarili šťastím a určite na tento deň 
tak skoro nezabudnú. A vďaka patrí prváckym pani 
učiteľkám a tiež ôsmakom a deviatakom, ktorí pri 
zorganizovaní imatrikulácií pomáhali.                                                                                                                        

13.11 – Stolno-tenisový turnaj v Malackách 

Dňa 13.11. sa naši žiaci s p. uč. E. Handlovou zúčastnili 
majstrovstiev okresu žiactva v stolnom tenise v Malackách. 
Boli to súčasní aj bývalí členovia stolnotenisového krúžku na 
našej škole v zložení: šiestaci Viliam Ďatko, Marek Chmela, 
Ladislav Bodo a ôsmak Jakub Slezák. Vylosovali sme si 
náročných súperov, chlapcov z malackých škôl. I keď 
niektoré zápasy boli tesné, na súperov naši chlapci ešte 
výkonom nemali. Zo základnej skupiny sme síce nepostúpili, 
ale vrátili sme sa domov s bohatými skúsenosťami. 

13.11 – iBobor – súťaž z informatiky 

Cez druhú hodinu sme sa s pánom uč. B Šteffekom zapojili do 
medzinárodnej online súťaže iBobor. Súťaž vznikla v Litve v roku 2003 
a má za cieľ podporiť záujem detí o informačné a komunikačné 

technológie. Minulý rok sa do nej zapojili žiaci až z 57 krajín sveta. Pán učiteľ vybral 5 
najšikovnejších informatikov zo 6 a 7 tried, ktorí súťažili v kategórii Benjamín. Mali sme 
vyriešiť 15 úloh za 30 minút. Úlohy boli z oblasti logiky, matematiky aj informatiky. Svoje 
výsledky sme sa dozvedeli hneď po skončení testu. A ako sme dopadli v porovnaní 
s ostatnými súťažiacimi? Najviac sa darilo Michalovi Dudekovi z 7.B, ktorý dosiahol 98 
percentil – to znamená že je medzi 2 % najlepších zo všetkých zúčastnených. Diplom za 
umiestnenie medzi 20 % najúspešnejších dostane ešte Erik Esterle zo 6.B a Hugo Masár 
zo 7.A. Blahoželáme... 
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14.11 – Flórbal ŽS Cup - turnaj dievčat v Stupave 

Tím 11 dievčat z druhého stupňa sa 
s p.uč. R. Bukovinovou zúčastnil 
flórbalového turnaja v Stupave. Skoro 
všetky majú skúsenosti aj s hokejbalom 
a tak sa im darilo veľmi dobre. Svojou 
bojovnosťou a šikovnosťou získali 
v konkurencii 4 družstiev veľmi pekné 2. 
miesto. Srdečne blahoželáme... A aha, 
ako im to úžasne pristalo . 

15.11 – Na Winetuovej hore – divadelné predstavenie 

V rámci divadelného festivalu Traktér nám 
bratislavský divadelný súbor Gong predstavil 
v kultúrnom dome svoju autorskú rozprávku „Na 
Winetuovej hore“, ktorú videli všetky deti od prvého 
po ôsmy ročník. Dozvedeli sme sa, že stačia traja dobrí 
kamaráti, aby udobrili rozhnevané indiánske kmene po 
Winetuovej smrti. Prekonali spolu dlhú cestu, získali 
kone, v jaskyni našli starobylé amulety a priniesli ich 
indiánskym náčelníkom naspäť. Za zmienku stojí 
vynaliezavé využitie rekvizít a zvukov a hodnotné umelecké výkony mladých hercov. 

20.11 – Testovanie 5 

V stredu 20.11 sme na druhom stupni mali rušno, aj keď všetky deti od šiestej triedy 
nahor mali mimoriadne voľno. Piataci písali celoštátne testy Monitor 5. Pracovali v piatich 
skupinách za účasti externého dozoru. Najprv sa písal test z matematiky a potom zo 
slovenského jazyka. Predbežné výsledky našich detí síce máme, ale kým ich zverejníme, 
počkáme si na oficiálnu verziu z Národného ústavu certifikovaných meraní. 

25.11 – Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo 

Školského kola olympiády z anglického jazyka sa zúčastnilo 11 
siedmakov v kategórii 1A a 17 ôsmakov a  deviatakov v kategórii 1B. 
Úlohy boli náročné – 4 strany písomky a 2 časti ústnej skúšky – 
vytvoriť príbeh podľa obrázku a rozhovor. Musíme uznať, že celková 

jazyková úroveň našich detí sa z roka na rok zvyšuje. Po kvalitných jazykových výkonoch 
postúpili do okresného kola v Malackách Alex Hrodek zo 7.A a Sebastián Benkovič z 9.A. 
Blahoželáme a budeme im 15.1.2020 držať palce.  
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Tajnička zo strany 2: Na ktorej škole učila 
p.uč. K. Snopková, kým prišla učiť k nám?  

                          Vyplňte po anglicky . 
 

                                       

 
 
 
 
 
 
 

Lyžica 
 

Ryža 
 

Mäso 
 

Hranolky 
 

Jablko 
 

Kura 
 

Banán 
 
Tekvica 
 
Zelenina 
  

 

 

 

 

Darček 
hľadá cestu 
k stromčeku.  

Pomôžeš 
mu??? 
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Zaujímavé životy našich žiakov 
 

 

        Alexandra Rexová 
 

Naša deviatačka Saška Rexová je členkou 
Slovenského juniorského paraolympijského tímu 

v zjazdovom lyžovaní. Všetci ju poznáme ako 
šikovné, kamarátske dievča, ktoré sa nikdy 

nevzdáva. Pritom už musela prekonať v živote veľa 
prekážok. Prinášame Vám jej príbeh. 

 

Volám sa Alexandra Rexová. Už ako malé dieťa som bola veľmi hyperaktívna. Mala som 
problém usedieť v kočíku, neustále som bola v pohybe. Inklinovala som k rôznym športom. 
Hrávala som futbal, hokej, tenis a loptové hry. Keďže moja mamina miluje zimné športy, 
začala som pri nej korčuľovať a lyžovať. Po narodení môjho brata sa ma na svahu ujal môj 
dedko. Zo začiatku to bol síce truc a hádzanie lyží o zem, no ako som sa zlepšovala, začalo 
byť lyžovanie mojou vášňou. Potom prišla do môjho života Stargardtova choroba. 
Ochorenie očí, ktoré je neliečiteľné a zhoršuje sa. To ma však neodradilo športovať 
ďalej.  

Maminka ma prihlásila do projektu: „Hľadáme nové talenty.“ Juraj Medera, ktorý nie je 
len trpezlivý tréner, ale aj úžasný človek, si ma vybral do svojho tímu a môj život sa celkom 
zmenil. Spoznala som veľmi veľa detí, ktoré majú oveľa horšie problémy ako ja, a táto 
cenná skúsenosť ma naučila pokore. Tento tok začal lyžovať aj môj brat Matyáš, ktorý 
má rovnaké ochorenie ako ja. Chodíme s mamkou a dedkom na kopce a vidím, že sú obaja 
šťastní, ako sa nám s Matyáškom darí.  

Som šťastná, že som dostala životnú šancu. Môžem robiť šport, ktorý ma baví a zároveň 
byť so skvelými kamarátmi, s ktorými sa vzájomne podporujeme a motivujeme. Moja 
mamka vždy vraví, že toľko úprimnej detskej empatie a skutočného nepredstieraného 
priateľstva, aké je medzi nami, nevidela nikde.... A čo ma na lyžovaní najviac baví? Ten 
adrenalín a sloboda, keď idem dole svahom. 
Ďakujem z celého srdca svojej rodine, 
trénerovi Jurajovi, navádzačke Evke 
a celému tímu za príležitosť. Urobím, čo je 
v mojich silách, aby som Vás nesklamala. 

A my zo srdca želáme Saške a aj jej 
bratovi Matyáškovi, aby sa im v ich 
lyžiarskej kariére darilo. A ako poznáme 
Sašku, tak určite zvládne popri všetkých 
lyžiarskych povinnostiach aj tie školské. 

Saška, držíme Ti palce . 
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EKO  

 
 

 
Decká, vedeli ste o tom, že máme na našej škole kompostér? Ak nie, tu je pár 
informácii. Ide o ďalší EKO – projekt s názvom „SONDAR“, ktorý funguje na našej 
škole už od roku 2013, keď sa  naše p.uč. M. Križanová a B. Štefanovičová 
zúčastnili úvodného školenia. Projekt prebieha na školách na Slovensku, Maďarsku 
a v Dolnom Rakúsku. A ako pokračujeme? Zistili sme si od p. uč. Márie Križanovej.  

SONDAR je projekt 
určený pre deti 
základných škôl s názvom 
PRÍRODNÝ KOLOBEH 
LÁTOK, pre deti známejší 
možno aj ako NAŠE 
DÁŽĎOVKY. Organické 
zvyšky sa spracujú 

v kompostovacej debni plnej drevenej štiepky, a z nich získané biologické hnojivá 
sa znovu použijú v záhonovej debni. A tak vznikne perfektný systém kolobehu 
látok, takzvaný prírodný kolobeh.  

Naše drevené debny, ktoré nám boli zadarmo poskytnuté z Rakúska, sú umiestnené 
na priestranstve medzi pavilónmi A a B. Keďže dážďovky sú najdôležitejšou 
časťou tohto projektu, deti sa o ne starajú. Môžeme ich kŕmiť zvyškami zeleniny 
a ovocia, trávou, listami zo stromov, ale 
aj cestovinami, múkou, či škrupinami 
z vajíčok. Dážďovky dokážu spracovať 
aj kávovú usadeninu, vylúhovaný čaj 
alebo dokonca aj papier. Dážďovky 
kŕmime asi raz týždenne, pravidelne 
ich kontrolujeme, zavlažujeme 
a vytvorený humus používame na 
pestovanie zeleniny. Týmto sa učíme hospodárnejšie narábať s potravou.  

Nadväzujeme tak na naše zohorské tradície. Veď zelenina vypestovaná v pôde 
Zohora bola svojou kvalitou známa po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. 

 

OKIENKO 
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     Naše práce 
Ježibaba 

Ježibaba bola baba,                                                                                            
volali ju stále žaba.                                                             

Raz ju pristúpila veľká laba,                                                                                    
a to bola ježibaba. 

                  (Adam Legeli a Adam Netri, 3.A)        

 

Hasičská  súťaž 

Už   dva roky  chodím   na  hasičský   krúžok. 
Naša trénerka  sa volá Katka. Veľmi sa mi tam páči. 

Raz sme išli na súťaž do lesa. Dávali nám 
dobrý  čaj. Potom sme išli súťažiť. Ja som sa 
pošmykla  a mala som mokré tepláky. Tak som sa išla 
prezliecť s mamou do auta.  Zabudli sme, že tam spí kamarátkine  šteniatko.  
Otvorili sme dvere a zobudili ho. Šteniatko sa zľaklo mamy a mama sa zľakla 
šteniatka. Dobre sme sa na tom nasmiali. 
 Skončili sme piati a chlapci skončili siedmi. Nevadí, lebo to tam bolo super. 

                                                                                      (Simona Višvaderová, 3.A)      
 
Uverejnené práce odmeňujeme sladkou odmenou. Adamkovia a Simonka, príďte si pre ňu 

cez prestávku do zborovne za p. uč. Valovičovou. 
 
 

Tvorivé dielničky      
Radi tvoríte, striháte, lepíte a majstrujete? Tentokrát máme pre Vás 

jednoduchú vianočnú dekoráciu, ktorou si môžete vyzdobiť stôl v izbe alebo 
triedu. Budete potrebovať tvrdý papier na podkladový kužeľ, farebný zelený 
papier, nožnice, lepidlo a drobné koráliky alebo iné ozdôbky, napr. hviezdičky. 

Farebnú verziu postupu si môžete pozrieť na našej školskej web-stránke.  
1.     2.  3.    4.  
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Vítame Vás v druhom kole Zoškovho kvízu. Z predošlého kola sme vylosovali 
štvrtáčku Dorotku Mackovičovú. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do veľkej 
zborovne za pani učiteľkou Valovičovou. A tu sú naše nové otázky. Všetky odpovede 
nájdete v tomto čísle:         
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

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

. 

Zoškova poradňa 

 

 

 

 

 

 

 

Problém: 

Na obed musíme mať 
čip a ja si ho stále 
zabúdam. Čo mám robiť? 

 

Odpoveď :   

 Prilep si čip na čelo 
sekundovým lepidlom :-) 

 Vždy keď ideš do školy, 
skontroluj si, či ho máš 
v taške. 

 Ak máš kľúče na šnúrke, čip si 
tam pripni. 

 A hlavne !!! Čip vyberaj z tašky 
až v jedálni, nie je to hračka. 
 

Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej 

schránky na chodbe.  
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!! 

 

 

 

 

3.Ktorá trieda vyhrala 
    týždeň zdravej výživy? 

    a) 9.A 
         b) 6.B 
             c) 5.B 
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Veselo a ešte veselšie   

 

 

 

 
  

          

 

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

                                                                                                                       

 

 

 

      

                              
    Tento časopis sme robili my: 

  

  A niečo zo zahraničia  

 V triede: 1 + 1 = 2 
 Na úlohu: 1 + 2 + 1 = 4 
 V teste : Jakub mal 4 pomaranče, 

jeden dal Monike a dva Pavlovi. 
Vypočítajte hmotnosť Slnka. 

 

„Mami, ja už viem, čo je to otrava na myši!“ 
„A čo?“ 

„Mačka v prášku...“ 

 

Učiteľka angličtiny hovorí deťom: 
- "Ak si nejaké slovo po anglicky desať 
krát zopakujete, bude navždy vaše." 
Dievča v poslednej lavici si potichu vraví: 
- "Harry Potter, Harry Potter, ..." 

 

 

Čo dám tento rok 
Zošinke pod stromček? 

Mám nápad !!!! Vystrihnem komixy, 
a... 

Spravím Zošinke 
zbierku komixov  


