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2/2021-22        Školský časopis ZŠ Zohor 

Ahoj decká,   
bol som sa poobzerať po škole a skontrolovať, či všetko fičí, ako má. A najviac 
som bol zvedavý na .... predsa na našich PRVÁČIKOV. Doteraz boli u nás iba na 

skúšku, ale po 6. decembri sú už naši nadobro. Pýtate sa prečo? Lebo sa už 
všeličo naučili a po zábavnom preskúšaní boli slávnostne vyhlásení za riadnych 

žiakov našej školy. A ako to prebiehalo? Prečítajte si na strane 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky fotky nájdete na našej webovej stránke. 

  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  

 

  

1.B 

1.A 
1.C 
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Dobrý deň, pani učiteľka. Vitajte na našej 
škole. Dúfame, že sa Vám u nás páči. Máme pre 

Vás zopár zvedavých otázočiek. 

  Zoško: Prečo ste sa rozhodli učiť práve 
matematiku? 

P.učiteľka: Po skončení gymnázia som chcela študovať biológiu a chémiu. Túto kombináciu 
však neotvárali, preto padlo rozhodnutie – matematika-biológia. Počas celej svojej 
pedagogickej praxe učím len matematiku a neľutujem. Rozhodla som sa správne. 

Zoško: Kde ste učili, kým ste prišli ku nám? 
P.učiteľka: Učila som v Malackách, ale vždy som snívala o malej škole plnej detí, ktoré majú 

záujem o získavanie nových vedomostí. Verím, že som také deti našla tu. 

Zoško: Prezradíte nám nejakú zábavnú historku zo školských lavíc? 
P.učiteľka: Zábavných historiek zo školských lavíc mám toľko, že ich raz vydám knižne. 

Jednu knihu venujem našej škole, tam sa o nich dozviete 😊. 

Zoško: Máte nejaké domáce zvieratko? 
P.učiteľka: Jediné zvieratko, ktoré sa nachádza v mojom dome, je krtko, ktorý zmenil moju 

záhradku na vysokohorský terén. Ale vážne, domáce zvieratko zatiaľ nemám. Potrebuje 
totiž veľa pozornosti a času. A toho ja nazvyš nemám. 

Zoško: A čo teda robíte najradšej, ak nejaký voľný čas máte?  
P.učiteľka: Vo voľnom čase sa venujem turistike a tancujem vo 

folklórnom súbore Štvrtčan v Plaveckom Štvrtku. 

Zoško: Ktoré jedlo máte najradšej? 
P.učiteľka: Chutia mi bryndzové halušky. V školskej jedálni som pri 

nich plakala, dnes sa ich neviem dojesť. 

Zoško: Čo vy a Vianoce? 
P.učiteľka: Na Vianociach milujem tú atmosféru, nie 

materiálno. Milujem zasneženú krajinu, vôňu 
koláčov, rozsvietený vianočný stromček a blízkosť 
ľudí, ktorí ma obklopujú. 

Na slovíčko s... 
pani učiteľkou  

Ivetou Bátorovou 

 

Ďakujeme krásne za Váš čas a aj za vzácnu fotografiu z Vašich výletov do prírody. 
Želáme veľa šikovných žiakov a príjemnú prácu na našej škole. 
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Čo sa deje na našej škole..... 
 

25.10. – 5.11 – Jesenný týždeň zdravia – druhý stupeň 
 
Aj tento rok sme na škole mali akciu Jesenný týždeň zdravia. V tomto období sme si mali 
nosiť do školy zdravú desiatu, hlavne ovocie a zeleninu. Súčasťou tohto týždňa boli aj 

prednášky o zdravej výžive na hodinách 
biológie. Zaujala nás prezentácia, čo 
všetko môže spôsobiť, ak jeme veľa 
sladkostí. Dozvedeli sme sa, že cukor sa 
nachádza aj v zdravom jedle a preto nie je 
dobré jesť ešte aj veľa zbytočných 
sladkostí a radšej si máme dať jablko. 
Viete koľko kociek cukru obsahuje 
napríklad čokoláda Milka? Je to 16,5 
kociek. Aj toto sme si vyrátali na hodinách 
biológie. Dokonca aj na prvý pohľad zdravé 
cereálne tyčinky obsahujú veľa cukru. To 
je na zamyslenie sa. Hovorí sa, že cukor sa 
považuje za zabijaka 21. storočia, lebo 
zapríčiňuje rozličné choroby.  

 
 

 

30.10 – Farby jesene  

                  – výtvarná súťaž 

CVČ v Malackách vyhlasuje na jeseň každý rok 
výtvarnú súťaž. Tento rok sa zapojili žiaci so svojimi 
dielkami na prvom aj druhom stupni, a aj v školskej 
družine. Termín na odovzdanie bol 30.10 a potom sme 
už len s napätím očakávali výsledky. S radosťou 
môžeme oznámiť, že 2 z našich prác boli ocenené - 
„Dyňové recepty“ J. Badrnovej a K. Šupákovej 
z 8.A a „Jeseň vo vlasoch“ od S. Biháriovej z 5.A, 
ktorej foto sme sem priložili. Srdečne blahoželáme 
dievčatám a aj pani učiteľkám A. Smrekovej a A. 
Keszi, ktoré ich v ich výtvarnom tvorení počas hodín výtvarnej výchovy podporovali !!!!! 

 

Na nástenke na dolnej chodbe ste si mohli prezrieť, ktorá potravina či nápoj 
obsahujú koľko kociek cukru – sú zoradené zhora dole od najmenej po najviac. 

Ďakujeme p.uč. Z. Pastierovej za koordináciu celej aktivity a za krásnu nástenku. 
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3.11 – Proforient - 9.A   

Poradenstvo profesijnej orientácie prebehlo tento rok online cez Zoom. Pod odborným 
dohľadom pani psychologičky Královej z CPPPaP v Malackách deviataci vyplnili dotazníky:   

 Moje záujmy 
 Semafor na zistenie typu osobnosti  
 Osobný dotazník profesijnej orientácie 

Pani Kráľová potom spracovala ich vyhodnotenie, ktoré im naša výchovná poradkyňa pani 
Goliašová potom zaslala do IŽK. Tak čo, deviataci, už viete, čo z vás bude?  
 

19.11 - Náboj Junior  

Je medzinárodná súťaž pre štvorčlenné tímy 
žiakov 8-9.ročníka druhého stupňa ZŠ 
a osemročných gymnázií z Česka, Francúzska, 
Poľska a Slovenska. Celá súťaž trvá 120 minút, 
počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac 

úloh z matematiky a fyziky. V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých 
vedomostí, ale úlohy vyžadujú istú dávku dôvtipu. Ďalšia úloha sa odomkne po odovzdaní 
správneho riešenia predchádzajúcej úlohy. Pri nesprávnom riešení sa daná úloha na pár 
minút zablokuje. Úspech tímu závisí aj od dobrej tímovej spolupráce jednotlivých členov. 
Z našej školy boli do tímu vybraní šikovní deviataci Júlia Kovárová, Michal Dudek, Hugo 
Masár a Samo Matlovič. Nakoniec skončili s celkovým počtom 20 vyriešených príkladov na 
99 mieste zo 377 zúčastnených škôl – čo je veľmi pekné vzhľadom na to, že to bola ich 
prvá účasť na podobnej súťaži. Ale najväčším prínosom sú získané skúsenosti a pocit 
z dobre vykonanej práce. 
 
 

26.11 – Olympiáda z ANJ –  školské kolo                

Olympiáda z ANJ je každý rok prehliadkou tých 
najlepších angličtinárov z najlepších. V oboch 
kategóriách 1A (7ci) a 1B (8ci a 9ci) sa zúčastnilo 9 
odvážlivcov . Pre siedmakov a ôsmakov prebehla písomná časť v škole, deviataci ju mali 
online, nakoľko boli práve v karanténe. Tu žiaci vypracovávali úlohy spojené 
s počúvaním, čítaním, gramatikou a slovnou zásobou. Traja najúspešnejší po písomnej časti 
si ešte vyskúšali ústnu časť, kde museli preukázať svoje komunikačné schopnosti 
v rozprávaní príbehov podľa obrázka a v dialógu na vopred neznámu tému.  

Po sčítaní všetkých bodov postúpili do okresného kola víťazi školského kola Laura 
Strošová z 7.B a Michal Dudek z 9.A. Budeme im v okresnom kole, ktoré prebehne online 
dňa 13.1. 2022, držať palce. Ale od p. uč. Valovičovej sme sa dozvedeli, že aj vy ostatní, 
ktorí ste mali odvahu sa zúčastniť, ste boli veeeeľmi šikovní 😊. 
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2.12  Koľko lásky sa zmestí do krabičiek od topánok 
 
Všetkým rodičom, žiakom a učiteľom 
patrí veľká vďaka za tohtoročnú 
zbierku Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok. Vyzbierali sme 
spolu 456,65 € a rôzne vecné darčeky 
(krémy, voňavky, šálky, čaje, sladkosti, 
sviečky a pod.). Deti z I. stupňa vyrobili 
krásne vianočné pohľadnice a spoločnými 
silami sme naplnili dokopy 32 krabičiek – 
niečím sladkým, slaným, voňavým, teplým, 
mäkkým. Na zábavu a niečím zo srdca. 
Krabičky potom p. uč. Zuzka Pastierová 
odovzdala 2.12 kontaktnej osobe 
projektu. Na Vianoce potom poputujú k 
seniorom a veríme, že ich pohladia na duši. 

Ste úžasní, že ste sa dokázali takto spojiť pre dobrú vec. ĎAKUJEME... 

 

6.12 Imatrikulácie prvákov 

Ako ste si všimli na prvej strane – v pondelok 6.12 bol pre našich prváčikov veľký deň, keď 
potrebovali ukázať všetko, čo sa doteraz naučili. Zvyčajne prebieha veľké preskúšanie na 
dolnej chodbe pre všetky deti spolu a pomáhajú pri tom aj starší žiaci, nuž ale v tejto 
situácii si všetky triedne pani učiteľky – A. Partlová, E. Rybárová a K. Snopková museli 
poradiť samy.  

Žiačikovia pracovali v skupinkách 
a dostali za úlohu splniť nie úplne 
jednoduché zadania – napr. poskladať 
z geometrických tvarov rôzne 
obrázky, vytvoriť z daných 
písmeniek slovíčka, zoradiť čísla 
podľa veľkosti, či vytriediť z veľkej 
kopy vecí, čo do školy patrí a čo nie. 
Niektorí si vyrobili aj múdre čapice, 
na ktoré nakreslili a napísali všeličo z 
toho, čo sa už naučili.  

Za odmenu boli triednou pani učiteľkou slávnostne pasovaní za riadnych žiakov našej školy 
a dostali tiež aj peknú knižku a sladkosti. Takže milí naši prváci, vitajte na ZŠ Albína 
Brunovského v Zohore a dúfame, že sa veľa naučíte, veľa zabavíte a že budete čítať aj 
náš časopis 😊. 
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6.12 – Mikuláš  - v školskom klube detí 

Dňa 6.12 prišiel do ŠKD Mikuláš a chcel dať deťom do 
tried sladký poklad, ale nevedel vypnúť alarm, tak ho 
nechal niekde v areáli školy. Jeho spoločník čert sa 
však rád zabáva a vytvoril pre deti tajničku, ktorá im 
prezradila, kde je poklad ukrytý. Po splnení rôznych 
úloh, napr. zložiť Mikulášove papierové srdce z 
viacerých kúskov do jedného veľkého a zistiť prvú 

indíciu v tajničke - 
slovo láska, alebo 
zaspievať si pieseň "Mikulášku, dobrý strýčku" a prísť 
nato, aký koláč má sv. Mikuláš v taške. Deti vypátrali, že 
poklad je ukrytý v kotolni. Obliekli sa a rozutekali sa 
von. Zrazu sa zastavili a zamysleli sa........ "Kde je vlastne 
kotolňa?"....  No a nakoniec dostali farebné ponožtičky 

a sladkosti. Super nápad.... Ďakujeme p. vych. R. Matlovičovej za správy z prvej ruky.  
 

December – Vianočné pohľadnice - školský klub detí   

Advent v školskom klube detí sa už pár rokov 
nesie v duchu vianočnej pohľadnice.  Keďže 
nemôžeme byť v kontakte s našimi 
dôchodcami tak, ako sme zvyknutí, vyrobili 
sme pre nich pohľadnice s vianočnými 
motívmi. Využili sme rôzne techniky či už 
maľovanie, lepenie, skladanie a taktiež 
i rôzne materiály - vatové tampóny, papier, 
gombíky... Potom sme ich pekne zabalili do 
obálok, ktoré sme tiež vylepšili obrázkami. 

S roznášaním do schránok nám pomohli naše pani 
poštárky zo zohorskej pošty, ktorým veľmi pekne ďakujeme. Mnoho dôchodcov žijú 
osamote, nemajú pri sebe blízkych a vždy sa potešia či už návšteve detí, alebo obrázku od 
nich. Vždy nás deti a pani vychovávateľky poteší, keď sa nám vráti veľmi pekná milá, 
pozitívna spätná väzba, či už nám pošlú naše babičky a deduškovia na oplátku milý pozdrav, 
alebo zatelefonujú nám poďakovanie. Tak isto aj na ulici pri osobnom stretnutí nám často 
ďakujú a majú slzičky na krajíčku. Veľmi nás to v dnešnej elektronickej dobe teší, že ešte 
existuje radosť z klasickej, papierovej vianočnej pohľadnice. Ak sa nám podarí a budeme 
mať možnosť, budúci rok by sme chceli poslať pozdrav všetkým starším v našej obci. Stojí 
nám to za tú námahu, aby sme videli ako ich takáto maličkosť poteší a pohladí na duši. 
                      A my ďakujeme p. vych. Erike Dinušovej za infošky zo Školského klubu detí. 

  

 

 

Za takúto krásnu pohľadnicu ďakujú 
Marta a Jozef Matlovičovci. 
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       – Školský klub detí – 

Projekt Adoptuj kravičku  
                     - časť 2 
 

Ak si dobre pamätáte v minulom čísle sme Vás informovali o zapojení sa detí zo školského 
klubu detí do projektu ,,Adoptuj kravičku”. Minulý mesiac sme splnili jesenné úlohy na 
100%. V decembri prišla ďalšia úloha pre deti. Keďže sa blížia Vianoce a k Vianociam patrí 
aj slávnostná výzdoba, mali sme si vyrobiť vianočnú girlandu. Deti sa usilovne pustili do 
práce a vyrobili dlhú papierovú ozdobu, 
ktorou si ozdobili triedu.  

Taktiež už viete, že vždy je jedna úloha 
praktická a druhá teoretická. 
V teoretickej úlohe sme zodpovedali na 5 
otázok, ktoré sa týkali Vianoc 
a vianočných tradícií.  

Tu je ochutnávka otázok - skúste si na ne 
odpovedať. 

1. Kapustnica je typickým vianočným jedlom. Mnohí do nej na zjemnenie dávajú 
mliečny výrobok. Viete, ktorý to je? 
   A) med                B) škorica                    C) kyslá smotana 

                   
   2. Kravičky dávajú mlieko každý deň, aj cez vianočné sviatky, ony neoddychujú, nemajú 

prázdniny. Ak by sme chceli kravičky potešiť cez sviatky dobrotou z lahodnej 
smotany, čo by to mohlo byť? 

   A) šľahačkový pohár s jahodami            B) napolitánka               C) pukance 
 
Keďže celý projekt je o mlieku a mliečnych výrobkoch, isto ste nemali problém so 
správnymi odpoveďami. Okrem plnenia úloh sa staráme o našu virtuálnu kravičku Milku, 
ktorú deti každý deň kŕmia, dávajú jej piť, starajú sa o jej srsť a iné povinnosti.  Tešíme 
sa na ďalšie úlohy. Ďakujeme p. vych. E. Dinušovej za zapojenie sa do projektu a za 
informovanie aj nás. 
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             Naše práce   
  

Naši štvrtáci vyrábali s p. uč. Snopkovou hradné veže. Aha, ako sa im podarili... 
 

 
A tento predvianočný pozdrav sme dostali od našich verných dopisovateliek. 

 

               ViaNoce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Saskia Neradovičová 5.A, Tamara Baďurová 4.A) 

Všetci pri stole čakajú, 
kapustnicu si naberajú. 

A teraz všetci počúvajte, 
Na Vianoce sa dobre majte. 

 

Už sa chýli k Vianociam, 
deti sa radujú. 

Bude veľký sniežik, 
ich tváre sa smejú. 

 

Klopkajú nám koledníci, 
pod bránkou už spievajú, 
„Aby ste sa dobre mali,“ 

pekne vám želajú. 
 



9 
 

Pre šikovné hlavičky a ručičky 
 
    

Pre šikovné hlavičky - máte radi krížovky? Skúste tieto dve vianočné... 
Tá vľavo je po slovensky a tá vpravo po anglicky 😊. 

 
       

  

 
  Pri šikovné ručičky – 3D vianočná pohľadnica  

1. Budete potrebovať 2 rovnako veľké farebné papiere, 
menšie vzorkované papieriky, nožnice, ceruzku 
a pravítko.  

2. Prehnite si veľké papiere na polovicu a na jeden z nich 
si na prehnutý kraj namaľujte 3 čoraz väčšie štvorce.  

3. Vystrihnite len vodorovné pásiky a pretlačte ich do 
vnútra – to budú darčeky. 

4. Nalepte na darčeky z vnútra vzorkované pásiky alebo 
ich namaľujte. 

5. Nalepte vnútorný vystrihnutý papier na vonkajší 
nevystrihnutý, a napíšte vianočný pozdrav... 
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Prevetrali sme obidve naše Zoškove schránky a našli sme tam 32 
odpovedí na náš minulý kvíz, z toho bolo 22 správnych. A z nich sme 
vylosovali Zaru Kovárovú z 3.A. Blahoželáme, prídi si za p. uč. 
Valovičovou pre sladkú odmenu😊. A tento časopis ste si už stihli 

prečítať poriadne? Tak skúste odpovedať na nové kvízové otázočky a hneď to zistíte. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

             
 

Zoškova poradňa 

 

 

 

 

Problém :   
Už sa hrozne neviem 

dočkať Vianoc. Čo mám 
robiť??? 

 

Odpoveď :  

 Zavri oči, narátaj pomaly do  
.... 345 680 a potom tu už 
budú Vianoce 😊 

 Každý deň urob jeden dobrý 
skutok – uprac si izbu, pomôž 
niekomu a tak... Napíš ich na 
papier, ten potom pekne 
zabaľ a daj mamičke ako 
darček pod stromček. Uvidíš, 
ako ti rýchlo prejde čas... 

Ak máš problém, napíš nám do Zoškovej 

schránky na chodbe.  
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!! 

 

1. Čo okrem sladkostí dostali naši 
prváčikovia pri imatrikuláciách? 

    a/ samopísacie pero 
        b/novú knižku 
               c/vianočné papučky 

2. Aké budovy vyrábali štvrtáci 
z krabíc? 

       a/ hradné veže 
            b/ domy na Marse 
                 c/ obchodné centrá 

3.Koľko kociek cukru obsahuje 
čokoláda Milka? 

       a/ 12 
         b/ 45 
           c/ 16,5 

       

 

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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               Skúste si preložiť nápisy a spojte ich so správnym tričkom. 

 
 
 
 

 
 

      
  
        

 
 

  

 

 

 

 

Aha, čo sme so Zošinkou objavili po koronamánii na našich 
chodbách. Celkom vtipné, však? Hneď nám to zlepšilo 

náladu. Tak čo, ktoré z nich by ste si obliekli práve dnes?  

 

 

 

Ó, prestaň, kvôli tebe sa červenám. 

Súčasná nálada: 
NEVRLÝ. 

Ak máte podobné vtipné tričko,  príďte a ukážte ho  pani učiteľke Valovičovej.   

Môj frajer išiel do 
Londýna a všetko, 
čo mi priniesol, je 

toto mizerné 
tričko. 

Musím ísť, internet 
ma potrebuje. 

Miluj sám seba, 
„zaobchádzaj 

opatrne“. 
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Veselo a ešte veselšie  

 

  

        

  

 

 

 

                

               Tento časopis sme robili my: 
 

 

 

 

 

  A niečo zo zahraničia  

 

- Viete, prečo je čert čierny? 
- Pretože keby bol biely, bola 

by to koza. 
- Mamiiii, ja by som chcela na 

Vianoce psa..... 
      -     Nevymýšľaj! Bude kapor ako 

každý rok !!!!! 

V škótskej rodine na Vianoce: 
- Detičky, už ste si pozreli darčeky? 

- Áno, áno! 
- Tak ich pekne zabaľte, aby sa do 

budúcich Vianoc nezaprášili. 

 


