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3/2021-22              Školský časopis ZŠ Zohor 

Ahoj decká,   

aj keď sa zdá, že sa toho na našej škole kvôli novému „kamarátovi“ Omikronovi 
veľa nedeje, predsa len to nie je pravda. Do školy chodíme tak, ako nám 

karanténa dovolí, súťaže prebiehajú väčšinou online a naši siedmaci a ôsmaci sa 
predsa len pred jarnými prázdninami vybrali na lyžiarsky výcvik do Krpáčova. 

A keďže sme tam vyslali špióna 😉, máme infošky z prvej ruky – môžete si ich 
prečítať si na strane 6.  

 

Toto je spoločná fotografia 39 lyžiarov s pani učiteľkami a pani zdravotníčkou 
priamo na svahu pred lyžiarskymi pretekmi. Nechali sme sa inšpirovať 

olympijskými výkonmi našich super lyžiarok Petry Vlhovej a hlavne Sašky Rexovej 
– bývalej žiačky našej školy, ktoré získali na zimných olympiádach 2022 zlaté 
medaily. Preto sme im venovali aj naše kreatívne výtvory – pozrite si na str. 8. 

 

 

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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Dobrý deň, pani asistentka Dáška. Prišli ste na našu 
školu minulý rok počas online vyučovania, a tak sme 
ešte nemali čas Vás dobre spoznať. Ďakujeme, že 

ste neodmietli odpovedať na pár zvedavých 
otázočiek. 

 

Zoško: Prečo ste začali učiť? 
  D.I: Práca učiteľa je veľmi náročná, no ako dieťa z učiteľskej rodiny ma to vždy lákalo 

do školstva. Mala som doma dobrý vzor a tak práca z detičkami vyhrala. 

Zoško: Ako dlho učíte? 
    D.I: Učila by som 37 rokov, ale mala som medzi tým 13 rokov 

prestávku. 

Zoško: Kde a koho ste učili pred tým, ako ste prišli ku nám? 
 D.I: Učila som v Bratislave v materskej škole ako učiteľka. 

Zoško: Prečo ste sa rozhodli učiť práve na našej škole? 
D.I: Pôvodne som učila a pracovala v Bratislave. Potom sme sa rozhodli s rodinou, že si 

kúpime domček na Záhorí. Oni vybrali, vyhral Zohor. Počula som chvály na školu 
v Zohore, ta som to skúsila a som tu.  (pozn. redakcie: Ďakujeme za pochvalu) 

Zoško: Čo robíte najradšej vo voľnom čase? 
D.I: Voľný čas je v dnešnej dobe vzácny a preto ho rada využijem  - čítam knihy, rada 

pracujem v záhrade, rada sa starám o psíka, pečiem mu 
psie pamlsky. Rada mám aj prechádzky v prírode – turistika. 

Zoško: Aké je vaše obľúbené jedlo?  
D.I: Moje obľúbené jedlá sú všetky, ktoré nemusím variť.  

Ak mi niekto navarí, tak sa poteším a rada pochválim. 

Zoško: Zažili ste už s nami niečo vtipné? 
D.I: Zábavné historky z lavíc sú všetky, keď deti namiesto 

slovenského jazyka použijú záhoráčtinu 😊. 

Na slovíčko s... 
pani asistentkou  

Dáškou Ivaničovou 

V mene redakcie Vám ďakujeme za Váš čas a aj za pekné fotografie. 
Želáme Vám, aby sa Vám na našej škole páčilo a príjemne pracovalo.  
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Čo sa deje v našej škole..... 
 

 

20.12 – Šaliansky Maťko – súťaž v recitovaní povestí 

Tesne pred vianočnými prázdninami sa uskutočnilo školské 
kolo v recitovaní povestí. Deti nahrali svoje ukážky na videá 
a pani učiteľky slovenčinárky ich potom vyhodnotili. A tu sú 
výsledky: 

    I. kategória (2.a 3.ročník) 
                        1. miesto     Andrea Sekelová (3.A) – postup do okresného kola 

              2. miesto     Filip Hladík (3.B) 
              3. miesto      Daniel Lesňák (2.A) a Ema Cifrová (3.B) 

 

    II. kategória (4. a 5. ročník) 
1. miesto Martin Strelka (4. A) – postup do okresného kola 
2. miesto Júlia Beňadiková (5. A) 
3. miesto Nela Krascsenitsová (4. B) 

 

      
 

 

Za výsledky ďakujeme p. uč. I. Dufkovej. 
 
 

 
13.1 – Olympiáda v anglickom jazyku  
                                     – okresné kolo 
  

Ako sme vás v minulom čísle informovali, siedmačka Laura Strošová a deviatak 
Michal Dudek sa prebojovali na okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. 
Z každej školy v okrese sa môže zúčastniť v každej kategórii len jeden súťažiaci. 
Olympiáda prebiehala online 13.1 doobeda a mala iba písomnú časť, ktorá preverila 
prácu s počutým textom, prácu s prečítaným textom, gramatiku a slovnú zásobu. 
Na všetko mali účastníci len 25 minút. Je škoda, že ústna časť bola zrušená, lebo 
naši olympionici by sa určite výborne predviedli aj tam. Avšak darilo sa im naozaj 
EXCELENTNE – obidvaja boli úspešní riešitelia na popredných miestach. Michal 
Dudek skončil zo 14 škôl na 4. mieste a Laura Strošová z 12 účastníkov dokonca 
na krásnom 2. mieste. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme p. uč. D. Valovičovej 
za prípravu a infošky. 

 

 

III. kategória (6. a 7. ročník) 
    2. miesto Dorota Mackovičová (6. B) 

Andrejke a Maťkovi 
budeme držať palce 
v okresnom kole 
a o výsledkoch vás 
budeme informovať. 
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26.1 – Matematická olympiáda – 5ci a 9ci   
               okresné kolo 

Piatak Martin Slovák a traja deviataci – Michal Dudek, Hugo 
Masár a Tomáš Skuhra nás reprezentovali na okresnom kole 

matematickej olympiády. Najprv museli vypracovať úlohy školského kola, kde 
museli mať aspoň tri správne. Okresné kolo bolo online z domu. Piataci mali tri 
úlohy na dve hodiny a deviataci mali štyri úlohy na štyri hodiny. Najviac sa darilo 
Maťkovi Slovákovi z 5.B, bol jediným úspešným riešiteľom. A čo on na to? 
“Niektoré príklady, boli ťažké niektoré boli ľahké. Nakoniec som získal 12 bodov 
a som šťastný, že som bol úspešným riešiteľom.“ Matematická olympiáda pre 
ostatné ročníky druhého stupňa sa uskutoční v marci. 
 

4.2 – Všetkovedko a Expert Geniality show 
                                 – celoslovenská súťaž - výsledky 

Ako sme vás informovali v prvom čísle, naše decká sa zapojili do celoslovenskej 
súťaže Všetkovedko (31 detí z prvého stupňa) a Expert Geniality Show (23 detí 
z druhého stupňa). Mladší vypracovali otázky na odpoveďové 
hárky, tí starší pracovali buď z domu alebo v škole online na 
počítačoch. Teraz vám prinášame výsledky tých najlepších: 

 Všetkovedko 2.  ročník – Daniel Lesňák, 2.A 
 Všetkovedko 3. ročník – Denis Šprinc, 3.A 
 Všetkovedko 4. ročník – Damián Janák, 4.A 

 Expert 5. ročník – Igor Rovný, 5.B  
 Expert 6. ročník – nikto zo 6. ročníka sa nezúčastnil 
 Expert 7. ročník – Anna Dudeková, 7.A  
 Expert 8. ročník – Viliam Ďatko, 8.B 
 Expert 9. ročník – Hugo Masár, 9.A   

Titul „Všetkovedko školy“ (s najväčším počtom bodov medzi 2-mi až 4-mi) získal 
Denis Šprinc, 3.A, ostatní zúčastnení získali titul 
„Všetkovedkov učeň“, malý diplom a ceruzku. 

„Expert školy“ (s najväčším počtom bodov medzi 5-mi až 
9-mi) je Viliam Ďatko z 8.B, ktorý vo svojich vybraných 
témach Tajomstvá prírody a Mozgolamy skončil na 14. 
a 29. mieste na celom Slovensku  a spolu ho to vynieslo na 
úžasné 23. miesto.  

 

 

 

 

Srdečne blahoželáme !!! 
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16.2 – Zúbkove pramene – školské kolo v recitovaní poézie a prózy 

V mesiaci január prebehli triedne kolá v prednese prózy a poézie. Pred časom sa táto 
súťaž volala na celom Slovensku „Hviezdoslavov Kubín“, ale v dnešnej dobe sa volá vždy po 
spisovateľovi, ktorý má korene v danom regióne. U nás, na Záhorí, sa preto volá „Zúbkove 
pramene“ podľa slovenského spisovateľa Ľuda Zúbka, ktorý sa narodil v Malackách a istý 
čas pracoval dokonca aj v Zohore v banke. Najlepší recitátori z každej triedy postúpili do 
školského kola, kde porota vyberala z 24 recitátorov v 3 kategóriách, ktorých si vypočula 
z nahrávok a určila poradie.  

      1. kategória (roč. 2 – 4) - poézia:  
                        1. Martin Strelka,  4.A 

              2. Eliáš Matlovič,   4.B 
              3. Jakub Kaňuch,   3.A 
         (V prednese prózy sme nemali žiakov.)   

      2. kategória (roč. 5 – 6) - poézia:    
                 1. Júlia Beňadiková, 5.A  

                                           - próza:    
                 1. Igor Rovný, 5.B 
                         2. Dorota Pastierová, 6.B 
                         3. Dorota Mackovičová, 6.B 

Všetkým, ktorí sa zúčastnili, blahoželáme a budeme vám držať palce 10.3 v obvodnom 
kole v Stupave. 

22.2 – Duálne vzdelávanie – online prednáška 
 

Naši ôsmaci a deviataci sa v rámci výchovného 
poradenstva zúčastnili online exkurzie o duálnom 
vzdelávaní, na ktorej bolo okolo 50 žiakov 
z rôznych škôl. Dozvedeli sme sa o možnostiach 
študovať na stredných odborných školách 
a popritom si počas praxe vo firmách aj zarobiť. 
Týka sa to odborných pozícií napr. v obchode, 
v automobilovom priemysle, v službách a 
v remeslách. Na konci exkurzie sa účastníci mohli 
pýtať otázky a prebehla aj súťaž o vecné ceny. 
A predstavte si, že na prvom mieste skončil náš 

Tomáš Oros z 8.B. Super, Tomáš, blahoželáme. Za zorganizovanie prednášky a infošky 
ďakujeme p. uč. A. Goliašovej. 
 

 

 

Slovenský spisovateľ 
Ľudo Zúbek 
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19.2 – 25.2 – Lyžiarsky výcvik – siedmaci a ôsmaci 

Ako ste si už iste prečítali na prvej strane, 39 našich siedmakov 
a ôsmakov sa zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v Krpáčove pri Brezne. 
O ich pokroky v lyžovaní sa starali naše neunaviteľné telocvikárky 
- p.uč. A. Hubeková, R. Bukovinová, a pani inštruktorka Ľubica. 

Dobrú náladu a večerný program zabezpečovali „happiness manažérky“ p. uč. A. Keszi a D. 
Valovičová, a všetky boľačky nám pomastila a pofúkala naša dlhoročná pani zdravotníčka 
Mirka Ščepánová. Čo v prvé dni vyzeralo ako nesplniteľná misia, sa poctivou prácou na 
svahu postupne stalo realitou – začiatočníci sa naučili bezpečne zísť svah a ešte si to aj 
užívať, pokročilí sa zlepšili v carvingových oblúkoch a všetky pani učiteľky to prežili. 
Snehu sme mali až-až, každý druhý deň ešte aj prisypalo. Medzitým svietilo slniečko, 
mokré veci sa nám stíhali sušiť, jedlo bolo excelentné, mňamky sa dokupovali každý večer 
v bufete a popri tom sme sa dokonca naučili, čo je to poriadok na izbe, časový 
harmonogram a že zopár hodín denne sa dá 
prežiť aj bez mobilov. A siedmakov z béčky 
neminulo aj niekoľko pracovných listov z 
matematiky :-).  

Po večeroch sme zbierali body pre svoj tím 
v netradičných zábavných súťažiach – 
niektoré boli zamerané na obratnosť, iné na 
kreativitu, pozornosť, logiku, či tímovú 
spoluprácu. Ani sme sa nenazdali a 
prišiel  posledný večer – na večeru sme mali 
hamburger s hranolkami, potom nasledovalo záverečné vyhodnotenie celého výcviku a 
veselý karneval, ktorý bol ukončený nanukmi z baru. 

A ako to celé dopadlo? Najlepšími 
lyžiarmi vo svojej výkonnostnej 
skupine sa stali V. Ďatko, 8.B, Liam 
Hales, 7.B a Aneta Skuhrová, 7.A. 
V tímovačke získal najviac bodov 
fialový tím „Šunkoplesk“. Víťazi si 
odniesli aj pekné ceny. Všetky 
výsledky, infošky, plagáty a pochvaly 
z krabičky „Pozitívky“ si môžete 
poprezerať na nástenke na dolnej 

chodbe a fotky nájdete aj vo fotogalérii na našej webovej stránke.  

Čo dodať na záver? Svalovica je už dávno zabudnutá, ale lyžovať určite nezabudneme. 
Ďakujeme pani učiteľkám za nezabudnuteľné zážitky. Dobrá vec sa podarila... 

     Súťaž o najbláznivejší pestrofarebný outfit. 

 
Takto sme sa hrali na vláčik na svahu. 
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       – Školský klub detí – 

Projekt Adoptuj kravičku  
                     - časť 3 

 

Projekt Adoptuj kravičku, stále pokračuje a na mesiac január nám prišli ďalšie 
úlohy, ktoré sme mali splniť. Praktická časť bola zostaviť obrázok z časti tiel 
kravičky, ktoré mali deti vystrihnúť z papiera a poskladať. Keďže časti boli 
maličké, a tak aj náročnejšie na vystrihovanie pre prvákov, úloha nám dala zabrať. 
Druhá časť – teoretická - opäť pozostávala z piatich otázok. Tu Vám dáme 
ochutnávku troch z nich: 

1.otázka: Koľko nôh, uší, a chvostov má kravička? 
              A) 2nohy, 2 uši, 2 rohy, 2 chvosty 
                         B) 4 nohy, 2 uši, 2 rohy, 2 chvosty 
                                    C) 4 nohy, 2 uši, 2 rohy, 1 chvost 

2.otázka: Aj kravičky majú rady svoje bruška. Cez zimu jedia suché krmivo, ako sú zrná 
obilnín, či seno z lucerny a trávičky. Na jar a cez leto sa kravičky pasú na lúkach, tam 
si zase pochutnávajú na čerstvej šťavnatej trávičke s bylinami. Keďže kravičky jedia 
iba byliny, hovoríme im............... 

3.otázka: My ľudia sa skrášľujeme a nosíme náušnice, retiazky, prstienky, hodinky. 
Kravičky tiež nosia ,, doplnok“, ktorý obsahuje ich identifikačné číslo, pod ktorým sú 
zapísané v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Viete, kde ho nosia a ako sa to 
volá? 

A) V uchu nosia ušnú známku 
          B) Na nohe nosia zlatý prstienok 
                    C) Na krku nosia zlatú retiazku 

Tak čo, vedeli by ste správnu odpoveď?   Našťastie, 
my sme všetky úlohy zvládli a naša virtuálna kravička 
stále žije.      

Za projekt „Adoptuj kravičku“ – Erika Dinušová zo školského klubu detí 
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             Naše práce   
  

 

Naši štvrtáci na výtvarnej výchove 
vyrábali Petru Vlhovú a táto od Tamarky 

Baďurovej zo 4.A vyhrala triedne 
hlasovanie a mala úspech aj na 

internetovej stránke Petry Vlhovej. 

 
 

       A takto fandia našej paralyžiarke Saške Rexovej decká z 5.B s p. uč. A. Smrekovou. 

 
 

  
 

 
 

     
 

 Za všetky práce ďakujeme, a veľmi nás teší, že ste takí šikovní a tvoriví. 

Takto si poradila 7.A, keď im chýbali 
spolužiaci, ktorí boli v karanténe -  

vyrobili si ich, aj s rúškom. Na obrázku 
Šimon Sedlák 😊... 
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Pre šikovné hlavičky a ručičky 
 
    
1. Valentínske bludisko                                        
 

 

Ako na to ???  1.) Na biely výkres si nakreslíme šablóny častí sovy podľa obrázka (výška 
malej sovy je asi 17 cm, veľkej asi 35 cm).  

2.) Šablóny položíme na prírodný vlnitý lepenkový papier (na 
hladkú stranu), obkreslíme a vystrihneme jednotlivé časti. 

3.) Korkové zátky rozrežeme na kolieska hrubé asi 1 cm. 

4.) Poskladáme sovu – na očný diel nalepíme žlté oči s čiernymi 
zreničkami, zozadu nalepíme na 
očný diel páperie a zobák. 
Hotový diel prilepíme na telo. 

5.) Korkové kolieska nalepíme sove na telo.  

6.) Keď kolieska vyschnú, pripevníme na zadnú stranu tela 
ešte krídla. 

7.) Sovia veselá nástenka je hotová! Môžeš si tam 
prišpendliť odkazy, pripomienky, dátumy písomiek, aby si na 
nič dôležité nezabudol 😊. Želáme pekné tvorenie.... 

2. Sovia nástenka pre 
zábudlivých školákov 

Čo budeme potrebovať: 

 prírodný, žltý a čierny vlnitý 
lepenkový papier 

 páperie 
 4 – 5 korkových zátok na malú 

nástenku, 10 korkových zátok 
na veľkú nástenku 

 nôž 
 podložka 
 ceruzka 
 priesvitný papier 
 nožnice 
 univerzálne lepidlo 
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Problém :  

Máme strašne 
málo zábavných 

predmetov 
v škole. Čo 

máme robiť? 

Odpoveď :   

 Napíšte na začiatku 
hodiny na tabuľu nejaký 
dobrý vtip. 

 Predstavuj si 
spolužiakov ako 
mimozemšťanov a pani 
učiteľku ako robota  

 Navrhni pani učiteľke 
nejakú dobrú hru, 
možno sa s vami zahrá, 
keď budete mať všetko 
na hodine hotové.   

Ak máš problém, napíš nám do 

Zoškovej schránky na chodbe.  
Určite dostaneš odbornú  odpoveď !!! 

 

 

 
Ahojte decká, vitajte v tretej časti Zoškovho kvízu. Ďakujeme, že čítate  Zoška 
a súťažíte s ním. Zo správnych odpovedí  sme vylosovali jednu výherkyňu, ktorou 
je: Andrea Sekelová z 3.A. Pre sladkú odmenu si môžeš prísť do zborovne za pani 
učiteľkou D. Valovičovou . Odpovede na náš nový kvíz nájdete v tomto Zoškovi. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

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 

 

 

 

 
 

1. Kto sa stal expertom školy 
v súťaži Expert geniality show? 

          a/ Igor Rovný 
      b/ Viliam Ďatko 
           c/Anna Dudeková 
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Skúste si preložiť nápisy a spojte ich so správnym tričkom. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Naše pozorné očko bolo znova v strehu a podarili sa 
nám na chodbách objaviť tieto tričkové úlovky a úlety. 

Ani nevieme ako a posielame do sveta rôzne odkazy.   

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

 

 

Dôveruj mi, ja 
som „dogtor“. 

 

Hory volajú. 

Myslím, že ma 
potrebuješ. 

Buď divá 
a krásna – mňau. 

Milá domáca úloha, dnes 
ťa nebudem robiť. 
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            Veselo a ešte veselšie  

 

  

        

  

 

 

Ahoj Karol, počul som, že trošku posiluješ... 

  

 

 

 

 

 

                

 

 

              
                Tento časopis sme robili my: 

  

  A niečo zo zahraničia  

               Zoškov komix  (by...... D. Mackovičová) 

 

Dvaja slovenskí fanúšikovia po hokeji: 
- Paľo, nemôžem zaspať. 

- Tonko, počítaj slovenské góly! 

 
A si si naozaj istý, že TOTO je 

bežecká stopa? 

Ruský lyžiar prefrčí cieľovou rovinkou 
v rekordnom čase na jednej lyži. 

Okamžite sa za ním rozbehnú novinári: 
"Ako to, že máte len jednu lyžu?" 

"Pretože ruské lyže nemajú vo svete 
páru... 

Zoško, ak mám 7 cukríkov, 
a poprosím ťa o 2, koľko 

ti ostane? 

  Zostane mi 7 cukríkov. Správne... lebo 
držím diétu 😊. 

 

 


