
1 
 

 

 

 

1/2021-22        Školský časopis ZŠ Zohor 

Ahoj decká,   
tak sa veľmi teším, že ste zase v škole. Bez vás tu bolo veľmi smutno. Ešte že mi 

pribudol kamarát dráčik – zbožňuje sa vyhrievať na slniečku a veľmi rád číta 
knihy. Môžete ho nájsť vo vstupnej hale pavilónu A - na obraze „Fantázia 

z knihy“, ktorý nám tu namaľoval pán maliar Marián Kimlička v rámci 
minuloročného projektu „Dni Albína Brunovského“. Veľmi pekne ďakujeme, hneď 

sa nám každé ráno pri pohľade naň zlepší nálada 😊. 

 

 

 

  
 

 
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  

A čo ešte máme po prázdninách nové? Prečítajte si na strane 2 v rozhovore 
s našou pani riaditeľkou Ľubicou Štefanovičovou. 
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  Zoško: Dobrý deň, pani riaditeľka. Sme veľmi radi, 
že ste si našli na nás chvíľku čas. S akými číslami 
začíname nový školský rok 2021/2022? 

Pani riaditeľka: V tomto školskom roku navštevuje našu školu za posledné roky najviac detí 
– až 345. Prvý krát po veľmi dlhej dobe máme až 3 prvé triedy a 6 oddelení v školskom 
klube. Okrem mňa a pani zástupkyne sa o bezproblémový chod školy stará 20 učiteľov,            
1 špeciálna pedagogička s tromi asistentkami, 6 vychovávateliek, 1 školník a 3 
upratovačky. O našu zdravú výživu sa stará v jedálni pani vedúca a 6 kuchárok. Ešte nám 
pomáhajú 2 ekonómky a správca počítačov. Je to spolu veľa ľudí, ktorí musia 
spolupracovať ako dobre namastené ozubené kolieska, aby všetko fungovalo tak, ako má. 

Zoško: Všimli sme si hneď v prvý školský deň, že 
naša škola vyzerá zase krajšie. Čo nám cez 
prázdniny pribudlo nové? 

Pani riaditeľka: Áno, aj keď cez prázdniny deti 
oddychujú, my v škole pracujeme ďalej a robíme 
na veciach, ktoré sa počas roka nedajú 
realizovať. Minulé prázdniny sme zateplili 
a nanovo omietli 2 hlavné budovy školy a tieto 
prázdniny sme za výdatnej finančnej aj 
odbornej podpory obce zrenovovali chodníky 
okolo jednotlivých budov, pretože už boli v zlom 
stave. Tiež pribudli nové lampy pozdĺž chodníkov 
a osadili sme 4 úplne nové ceruzky, ktoré boli 
pripravené v rámci minuloročného projektu „Dni 
Albína Brunovského“. Na dolnej chodbe v pavilóne A (2. stupeň) pribudli zarámované 
grafiky od pána Albína Brunovského, ktoré našej škole daroval jeho syn Daniel, a tiež 
linorytové diela našich žiakov s motívmi kvetín a hmyzu.  

Zoško: Áno, všimli sme si, že to tu vyzerá teraz veľmi pekne, ako v nejakej umeleckej 
galérii. A na čo sa môžeme tešiť v blízkej budúcnosti? 

Pani riaditeľka: Najbližšie plánujeme renováciu športového areálu, na ktorú sme získali aj 
dotáciu z eurofondov a tiež by sme radi dokončili výmenu chodníkov okolo jedálne. 

Zoško: A čo zaželáte našim žiakom do nového školského roka? 
Pani riaditeľka: Aby boli hlavne zdraví a mohli čo najviac chodiť do školy. A aby z toho, čo 

sa nové naučia a zažijú v škole, mali radosť a úžitok. 

A my veľmi pekne ďakujeme pani riaditeľke za skvelé novinky a želáme jej veľa energie 
do nového školského roka a veľa šikovných detí a tvorivých učiteľov v našej krásnej škole. 

Na slovíčko s... 
pani riaditeľkou  

Ľubicou Štefanovičovou 
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Čo sa deje na našej škole..... 
 

26.9. – Európsky deň jazykov – druhý stupeň 
  

Aha, aký odkaz sme našli na chodbe!!! Náš 
popletený Duch školy potreboval opäť pomoc. 
Pani uč. Valovičová prišla na hodinu so starým 
kufrom, ktorý bol plný informácií, vlajok, 
pozdravov a suvenírov z Duchových 
prázdninových ciest po desiatich európskych 
krajinách. Samozrejme všetko bolo úplne 
pomiešané. Našťastie sme mali k dispozícii 
tablety a v skupinkách sme jednotlivé veci 
roztriedili a prišpendlili v poradí podľa 
Duchovej cestovnej mapy na nástenku k danej 
krajine. Potom sme sa o nich porozprávali 
a všeličo sa dozvedeli. Vedeli ste napríklad, že 
keď otočíte francúzsku vlajku, tak dostanete 
holandskú? Alebo, že lego vymysleli pôvodne 

v Dánsku a karnevalovú masku si prinesiete domov z talianskych Benátok? Len málo detí 
napadlo, že soľnička je vlastne zo Slovenska, keďže u nás vítame hostí chlebom a soľou. 
Zato maďarskú papriku, španielskeho býka alebo anglický čierny čaj sme priradili hneď. 
Zaujímavé bolo porovnať aj pozdravy „Ahoj škola“ v desiatich rôznych európskych 
jazykoch. Nakoniec sme si našli na nástenke na dolnej chodbe správne odpovede (v tabuľke 
dole) a vyhodnotenie našej práce v triedach. Najlepšie sa darilo triedam 6.A a 8.A, ktoré 
ešte museli vyriešiť malú logickú hádanku, aby sa dostali ku sladkej odmene. 
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27.9 -1.10. Týždeň zdravej výživy – prvý stupeň 

 Na prvom stupni bolo celý týždeň zdravo a veselo. Veď posúďte sami:  
 Deti si priniesli každý deň na desiatu 

ovocie alebo zeleninu. Žiaci zo špeciálnej 
triedy p. uč. Prečuchovej každý deň 
chodili medzi triedami a zrátavali 
ovocie. Najlepšie dopadli triedy 1.A 
a 3.B, ktoré dostali odmeny. 

 Na výtvarnej výchove deti kreslili 
ovocie a zeleninu a urobili peknú 
nástenku na dolnej chodbe. Niektoré 
triedy sa naučili robiť chutné a zdravé 
šaláty, ktoré potom samozrejme aj ochutnali. 

 V rámci Európskeho dňa jazykov sa deti naučili povedať „Dobrú chuť“ v rôznych 
jazykoch – aj toto môžete nájsť na nástenke na dolnej chodbe. 

 
25.10. – Sokoliari v školskom klube detí 
 

Dňa 25.10.2021 prišiel do školského klubu detí pán Danko, ktorý sa venuje sokoliarstvu už 
mnoho rokov. Deťom vysvetlil, že starať sa o vtáctvo nie je také jednoduché a musí 
ovládať zručnosti z rôznych odvetví ako napr. poľovnícke, sokoliarske, cvičiteľské a iné. 
Priniesol nám ukázať rôzne druhy vtákov, ktoré žijú na území Slovenska, ale aj mimo nášho 
územia. Mali sme možnosť vidieť Popoluškinu sovu Rozárku, ba dokonca i sovu Harryho 
Pottera - Hedvigu. Jeho kŕdeľ tvorili sovy ako sú plamienka driemavá, sova lesná či výr 
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skalný, ale tiež rýchli letci - sokol 
sťahovavý, myšiak či rároh, i najväčší 
spevavec - krkavec čierny. Mnoho 
z týchto vtákov sú chránené. Deti si 
mohli vyskúšať držať niektoré 
dravce pomocou špeciálnej rukavice. 
Pán Danko nám aj ukázal, ako dravce 
lovia svoju potravu. Deťom sa 
prehliadka dravcov veľmi páčila 
a ukončili sme ju spoločným fotením. 
 

20.10.-24.10 2021 – Bučové slávnosci 
 

Tento rok prebiehali tradičné „Bučové slávnosci“ 
opäť netradične – online - v spolupráci hudobnej 
skupiny „Vega“ s miestnou ľudovou knižnicou. Tento 
rok sme sa mohli zapojiť v týchto rôznych 
kategóriách. 
 Vyrezávaná buča DETI 
 Vyrezávaná buča DOSPELÍ 
 Skupinové umelecké práce detí 

A ako to všetko dopadlo? Spýtali sme sa Simonky Miklošovičovej (dcéry pani učiteľky 
Bibiany Štefanovičovej), ktorá je každý rok v centre diania: 
1. Koľko prác ste tento rok dostali? 

S.M.: Tento rok sa do Bučových slávnoscí zapojilo takmer 80 detí. Dospelí prihlásili 
16 prác a 24 skupín pripravilo práce a umelecké diela s témou jesene. 

2. Koľko ľudí sa zapojilo do hlasovania? 
S.M.: Nemáme presné počty, koľko ľudí hlasovalo, a tým pádom rozhodlo o víťazoch 
Bučových slávnoscí, avšak vieme to, že rozdali spolu 2 245 lajkov. 

3. Vytvorili deti aj nejaké netradičné nápady ktoré ešte neboli? 
S.M.: Každý rok nás prekvapí kreativita malých umelcov. Tento rok sa k malým 
umelcom pridali aj veľkí, aj tí ukázali, aký majú talent. Už tradične bývajú medzi 
tekvičkami rôzne strašidielka a tento rok ich doplnili napríklad aj mačka, múmia alebo 
robot. A medzi dospeláckymi tekvičkami sa objavila aj žirafa.  

4. Ako sa deti dostali k svojim odmenám?  
S.M. Ceny rozdávali „tekvicové ježibabky“ v stredu 27.10. 
podvečer pred zohorskou knižnicou. 
5. Môžeme sa tešiť na Bučové slávnosci aj budúci rok? 
S.M. Bučové slávnosci majú dlhoročnú tradíciu. Aktuálna situácia 
nám nedovolila, aby sme sa predošlý a tento rok stretli osobne, 
veríme však, že na budúci rok sa to už podarí a budeme všetci 
spoločne tráviť Bučové slávnosci tak, ako ich poznáme.  

 
Víťazná tekvička Pavlínky Barvínkovej z 1.A. 

 

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a už sa tešíme na budúci rok 😊. 
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26.10.- Expert geniality show –  termín na prihlásenie 

Expert geniality show je celoslovenská súťaž pre decká 
od 5-tej po 9-tu triedu. Tento rok je to už 15 rokov 
s Expertom. Zabojovať môžete v dvoch témach. 5-ci a 6-
ci si zasúťažia v témach: „Ako funguje svet“ a „Päť 
jazykov kultúry“. Tí starší si vyberú až po prelistovaní 
testu  dve z nasledovných tém:  

 Tajomstvá prírody 
 Do you speak English? 
 Od Dunaja k Tatrám 

Na výber máte vždy 4 možné odpovede a ak ste si odpoveďou istí, môžete ju špeciálne 
označiť a dostať za ňu ešte viac bodov. Na všetko máte 60 minút. Zaregistrovať ste sa 
mohli do 26.10. u p. uč. Danky Valovičovej – stihlo to 23 záujemcov. Štartovné je 5 eur. 
Súťaž prebehne na našej škole v utorok 30.11.2021 doobeda – na výber je tradičná 
papierová verzia, ale decká môžu súťažiť aj online. Ešte uvidíme, ako to na našej škole 
bude. Ak chcete vedieť viac, choďte na stránku www.sutazexpert.sk a nájdete tam 
príklady úloh z minulých rokov. Ak sa vám pošťastí byť medzi 100 najlepšími, ste v hre 
o pekné ceny. Svoje výsledky nájdete potom pod svojím kódom v januári na internete. Tiež 
vyhlásime „EXPERTA školy“, to bude ten, kto z našej školy získa z obidvoch tém najlepšie 
umiestnenie. 
 

    

26.10. - Všetkovedko – termín na prihlásenie 

Všetkovedko – veľký súboj o najmúdrejšieho medzi 
najbystrejšími. Ide o celoslovenskú súťaž pre žiakov 2. 
až 4.triedy. Každý žiak súťaží vo svojej vekovej 
kategórii. 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. Do 26.10. sa u p. uč. Mirky Hrodekovej 
zaregistrovalo 31 odvážnych detí. Súťažiť sa bude 
potom v utorok 30.11.2021 doobeda a výsledky si každý 
môže nájsť podľa svojho kódu na internete v januári. 
Štartovné je tiež 5 Eur a tí najlepší dostanú pekné ceny. 
Podrobné informácie si môžete nájsť na 
www.vsetkovedko.sk. Najlepší žiak zo školy získa titul „ VŠETKOVEDKO školy“. Všetkým 
odvážlivcom budeme držať palce a o výsledkoch vás budeme informovať v niektorom 
z našich ďalších čísel. 

 

 

 Mozgolamy 
 Svetobežník 
 Góly, body, sekundy 
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        Krúžky na našej škole 
             v školskom roku 2021/2022              
 
  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Krúžky prebiehajú od 1.10 kvôli pandemickej situácii pre každú triedu osobitne, buď v 
ich triede alebo na školskom dvore, v telocvični, v kuchynke či v PC učebni. Sme radi, že 

aj keď trošku inak, ako sme zvyknutí, predsa len máme možnosť v nich pracovať. 

4. Spoločné hry – 1.B 
p.uč. Rybárová E. 
pondelok 14:00 

 

9. Počítačovo-záujmový – 5.B 
p.uč. Šteffek B. 
pondelok 14:00 
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Projekt Adoptuj kravičku  
          – školský klub detí 

Od p. vych. Eriky Dinušovej sme dostali nasledovnú správičku: „Deti z prvého oddelenia 
v školskom klube detí sa zapojili do projektu Adoptuj kravičku. Je to unikátny projekt 
realizovaný z prostriedkov Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú slovenskí 
prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka už od roku 2008. Spustenie projektu bolo v roku 
2012.  

V hre Adoptuj kravičku ide o virtuálnu adopciu ozajstnej kravičky a takto sa zábavnou 
formou deti učia o dôležitosti konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov, o živote kravičiek 
a práci poľnohospodárov. Deti z 1.A a pár detí z 1.C sme sa teda zapojili do tohto projektu. 
Adoptovali sme si kravičku, ktorú sme pomenovali Milka. Deti musia každý deň Milku 
nakŕmiť pomocou prihlásenia sa do aplikácie, kde si vyberú, čo v ten deň dajú Milke nažrať 
a napiť a postarať sa o ňu.  

Raz do mesiaca nám príde úloha, ktorú musíme splniť. Na október bola naša úloha vyfarbiť 
obrázok kravičiek a nalepiť im farebné listy namiesto vlasov. Druhá úloha pozostávala z 5 
teoretických otázok, kde sme za správne odpovede získali ďalšie body. Takto budeme 
pokračovať v plnení úloh do mája. V tejto súťaži môžeme súťažiť o ceny v celkovej 
hodnote 5000 € pre našu školu. Kto by si chcel viacej pozrieť o tomto projekte môže tak 
urobiť na www.adoptujkravicku.sk.“ A my ďakujeme veľmi pekne za infošky a určite Vás 
budeme o priebehu projektu ešte informovať. 

 
Pripomíname, že na našej škole sme obnovili 

 zber starých bateriek a zubných kefiek. 
 

 baterky hádžeme do zelených plastových 
nádobiek na dolných chodbách  

 staré zubné kefky triedime – tie značky 
Curaprox idú do bielej papierovej krabičky 
a ostatné do žltej krabičky na dolnej chodbe.  

Ak náhodou nevieš presne kam, spýtaj sa triednej pani učiteľky. 
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Pre šikovné hlavičky a ručičky 
 
    
      Radi chodíte v jeseni do lesa?  
         Ak máte radi aj bludiská, 
zistíte, ako sa povie hríb po anglicky. 
    
 
 
  

 
 
 
 

 

Dnes si vyrobíme tekvicu ktorá vám nezhnije.  

 Budeme potrebovať:  
Kartón, nožnice, klbko 
oranžovej vlny, hnedú 
fixku, čierny a zelený 
tvrdý papier. 

 

 Najprv vystrihneme tekvicu z kartóna 
a omotáme ju oranžovou bavlnkou. Stopku tekvice namaľujeme hnedou fixou. 

  

 Potom vystrihneme z čierneho papiera oči, nos 
a pusu a zo zeleného papiera lístoček. Lepidlom 
ich nalepíme na prednú stranu tekvice a môžeme 
použiť ako jesennú dekoráciu. 

 

 

 

 

 

  

 

 

A poznáte aj nejaké ďalšie 
anglické slovíčka? Skúste 

vylúštiť túto krížovku 
a dostanete jedno veľké 
nebezpečné zvieratko. 

Riešenie môžete hodiť do 
našej schránky, jedného 

z vás vylosujeme... 
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Ako pozorne ste si prečítali toto číslo nášho časopisu? 
Skúste odpovedať na naše kvízové otázočky a hneď to 

zistíte. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

             

 

Zoškova poradňa 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Problém :  
 Každú chvíľu 

potrebujem v škole rúško 
a nikdy ho neviem nájsť. 

Čo mám robiť? 

Odpoveď :  

 Zober si do školy 20 rúšok, 
určite nejaké rýchlo nájdeš 😊 

 Uviaž si rúško na retiazku ako 
babička okuliare a môže ti 
visieť na krku. 😊 

 Dávaj si ho stále na to isté 
miesto - v taške alebo vo 
vrecku na nohaviciach. Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej 

schránky na chodbe.  
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!! 

 

 

 

1. Kde sa na obraze pána maliara 
Kimličku nachádza zelený dráčik? 

 

  a/ na WC 
        b/na dome 
               c/v balóne 

2. Ktorý krúžok vedie pani 
    učiteľka Handlová? 

       a/ školský časopis „Zoško“ 
            b/ Stolný tenis  
                 c/ Moje Hobby  

3.Akú frázu sa deti na prvom stupni 
naučili rozprávať v rôznych jazykoch? 

       a/ Dobrú noc. 
         b/ Dobrú chuť. 
           c/ Držím ti palce. 

 
      

 

Svoje 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. 
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Po dlhšej dobe Vám prinášame módnu políciou. Toto tričko 

sme odfotili na chodbe našej školy a veľmi sa nám páči, 
lebo je veľmi pozitívne a naučíme sa aj po anglicky 😊 

 
   

                                  Skúste pospájať, čo k čomu patrí. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

      
 
        
 
 

Ak máte nejaké vtipné tričko, príďte ho ukázať p. uč. Valovičovej. 

 

 

Milý 
bozk 

Čerstvé 
tenisky 

Prosím, prijmi 
kompliment 

Ľúbezný 
hlas 

Vďačné srdce 

 

Prekrásne oči 

Silný 
postoj 
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Veselo a ešte veselšie  

 

 

         

          

 

                         

 

                  

                                                                                                                      

 

 

     

 

 

 

 

                              
               Tento časopis sme robili my: 

 

 

  

 

  Niečo zo zahraničia  

Bermudský trojuholník bol 
pôvodne Bermudské štvorec, 
ešte predtým, ako mu Chuck 
Norris odkopol jeden roh! 

Keď Chuck Norris hrá   
Monopoly, ovplyvňuje to 

svetovú ekonomiku! 

Pani učiteľka sa pýta žiakov 
v škole: „Aké máte domáce 

zvieratá?“ Adam zdvihne ruku a 
odpovie: „My máme doma mačku, 

psa a mrazené kurča.“ 

 

 

  

A ešte postreh z našej školy: 

Polovička školy chodí po trávniku, 
a tá druhá polovička sú učitelia.... 

 


